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Inleiding.
Beste OM, YL, XYL, ONVL,
Dat V.R.A. voor dienstverlening staat is jullie zeker al bekend. Wij gebruiken de (schaarse)
middelen –vooral van jullie bijdragen- om informatie te verzamelen en om die ook weer te
verspreiden. Voor ons geen snoep- en andere reisjes (behalve die wij zelf betalen, natuurlijk!)
maar een volledige inzet voor de Vlaamse radioamateurs.
Dat is allemaal niet zo gemakkelijk, maar wij kunnen in elk geval rekenen op een aantal zeer
geïnspireerde en gemotiveerde vrienden. Eén van hen is Willy Acke, ON4AW. Hij is nog altijd
een verwoed verzamelaar van alles wat ook maar enigszins met onze hobby te maken heeft.
Door zijn hogere opleiding en zijn ervaringen als docent in verschillende hogere instituten is hij
ook steeds bezig met informatie te verzamelen en te bundelen in interessante artikels.
Bijna 2 jaar geleden bezorgde hij ons een dossier over “de decibel en zijn toepassingen”; een
vrij lijvig document, wetenschappelijk verantwoord, maar ook vlot om lezen.
In 17
afleveringen hebben wij die reeks in “RadioAmateur” gepubliceerd. In het nummer 13-88 van
1 december 2010 verscheen het slotartikel.
Van uit verschillende hoeken werd mij gevraagd of deze reeks niet in zijn geheel als extra
uitgave gepubliceerd kon worden. Bij V.R.A. kan dat natuurlijk wel. Al was het niet zo
eenvoudig om dat allemaal gedaan te krijgen. Voor de consistentie hebben wij (bijna) alle
formules en berekeningen in de tekst omgezet in een ‘vergelijkingseditor’; wij hebben ook voor
de operatoren geprobeerd stelselmatig dezelfde symbolen te gebruiken en ook dat was niet zo
vanzelfsprekend. Wij hebben bovendien voetnoten toegevoegd waar wij dat nodig vonden en
bijkomende figuren en foto’s.
Maar de grote verdienste ligt uiteraard bij Willy, die wij van harte danken voor dit mooie werk
dat wij jullie bij deze graag aanbieden.
En… er zullen nog artikels van de hand van Willy volgen… wij hebben trouwens nog een
voorraadje klaar liggen. Bedankt Willy.

Gust Mariëns
ON7GZ
Voorzitter V.R.A. vzw
© V.R.A., Vlaamse RadioAmateurs vzw, 2011

Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van
druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder de voorafgaandelijke
schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle rechten voorbehouden
No part of this publication may be reproduced our brought to the public in any form, by print,
photocopy, microfilm or by any other means, without prior written permission of the publisher.
All rights reserved
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De DECIBEL en zijn TOEPASSINGEN
Voorwoord.
De benaming en het begrip ‘decibel’ zijn afkomstig van Alexander
Graham Bell1 (1847-1922), de uitvinder van de telefoon en de
grondlegger van de beroemde Bell Laboratories.
De decibel, of beter de bel, begon als een “transmission unit - TU”
gebruikt in de telefoontechniek. Deze TU werd herbenoemd tot “bel”
met een kleine letter ‘b’, op de eerste internationale akoestische
conferentie te Parijs in 1937, als “een schaal voor energie- en
drukniveaus”.

Alexander Graham
BELL

Vóór deze datum was er reeds, als eerbetoon aan Graham Bell, een
eerste poging geweest (in 1922) door de CCITT2, nu een deel van ITU3 om de Bel (met
hoofdletter) in te voeren als de logaritme van een verhouding van vermogens.
 P2 
In 1924 definieerden de Bell Laboratories, de TU als 1 TU = 10 × log 10 
.
 P1 
De bedoeling was in elk telefoonsysteem een over te dragen vermogen P2 te vergelijken met,
of te refereren naar, een gekozen standaardvermogen P1 in het systeem. Hierbij kan men
zien dat in deze definitie de frequentieafhankelijkheid van over te dragen informatie wordt
uitgeschakeld, want frequenties komen niet voor in de formule.
In 1928 werd door het “International Advisory Committee on Long Distance Telephony in
Europe”, de benaming “decibel” aangenomen als nieuwe eenheid voor telefoonlijnen (1 TU =1
dB). Strikt genomen is de decibel geen eenheid, maar een benaming voor een dimensieloze
grootheid. Immers, een vermogensverhouding, of de daarvan afgeleide spanningsverhouding
is dimensieloos. En daar verandert niets aan door daar het 10-voudig logaritme van te nemen.
De ene keer een kleine letter, de andere keer een grote letter, heeft uiteraard tot enige
verwarring geleid voor -in feite- hetzelfde begrip. We zullen in wat volgt de bel en decibel (als
afkorting) met grote letter ‘B’ gebruiken.

Nadere omschrijving.
De decibel is één tiende deel van de bel. De decibel wordt gebruikt om een maat van
vermindering of vermeerdering in versterking uit te drukken in telefonische transmissie, in
elektro-akoestiek, de radio-omroep, de transmissielijn theorie, het geluidsniveau in
bioscoopzalen, enz…
De decibel is niet kenmerkend voor grootheden zoals vermogens, spanningen en stromen,
maar wel voor verhoudingen daarvan.
Zegt iemand: “het vermogensniveau aan de
uitgangsklem van een versterker bedraagt 20 dB”, dan kan men zich afvragen of dat 20 dB
onder of boven wat is? Met andere woorden: er moet altijd een referentieniveau aangegeven
worden. Inderdaad, een versterker die 100 W uitgangsvermogen levert bij een
ingangsvermogen van 1 W, is een 20 dB versterker. Maar een andere versterker die 100 mW
aflevert bij een ingangsvermogen van 1 mW, is eveneens een 20 dB versterker.
1

Alexander Graham Bell: °Edinburgh, 3 maart 1847 - †Baddeck Bay (Nova Scotia), 2 augustus
1922
2
CCITT: Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique
3
ITU: International Telecommunication Union
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Het rekenen met logaritmen heeft het voordeel dat bepaalde rekenkundige bewerkingen
vereenvoudigd worden.
Zo laat het gebruik van logaritmen toe om decibels op een
eenvoudige wijze uit te rekenen, omdat door logaritmering een vermenigvuldiging wordt
omgezet in een optelling en een deling in een aftrekking. De vroeger gebruikte rekenlinialen
hadden een logaritmische schaalverdeling die berustte op dit principe.
Om snel logaritmen van willekeurige getallen te vinden, gebruikte men
die rekenlat of rekentafels, maar de huidige rekenmachientjes hebben
een veel grotere nauwkeurigheid. Daar vindt men bijvoorbeeld voor
de logaritme van 2, niet meer 0,3 maar juister: 0,301029.
De Briggse4 of gewone logaritme van een getal is de exponent
waartoe 10 moet verheven worden om dat gegeven getal te bekomen.
Het getal 10 wordt de basis van dit Briggse of tientallig
logaritmestelsel genoemd. Er zijn ook andere stelsels, bijvoorbeeld
dat van de Neperiaanse5 logaritmen , waarvan de basis 2,303 is.
Henry BRIGGS

Als voorbeeld : 100 = 10 2 of log10 100 = 2

Beschouwen we het product 100 x 100 x 100 x 2 x 2 = 4.000.000, dan wordt dit na
logaritmeren omgezet in de som van de logaritmen: 2 + 2 + 2 + 0,3 + 0,3 = 6,6.

Logaritmische schaal.
Een afstand tussen 1 en 10, of tussen 10 en 100, wordt een decade genoemd
Voorbeeld:
wanneer men spreekt over een versterker met 50 dB versterking, dan betekent dit dat het
uitgangsvermogen

100.000

(= 10 )
5

maal

groter

is

(50 = 10 × log

5
10 10

),

dan

het

vergelijkingspeil of vergelijkngsniveau. Als dit 1 mW of een duizendste van een W is, bedraagt
het uitgangsvermogen 0,001 W × 105 = 100 W . Wordt de decibel gebruikt om in een versterker
een relatieve versterking uit te drukken, dan betekent dit het uitgangsvermogen als een
functie van de frequentie ten opzichte van een zeker gekozen referentievermogen. Voor dit
referentievermogen wordt dikwijls 1 mW of 1 W genomen. In de literatuur gebruikt men
hiervoor de afkortingen dBW voor de 1 W standaard, en dBm voor het 1 mW niveau.

Uitbreiding.
Het menselijk oor werkt met verhoudingen doordat zijn onderscheidingsvermogen -voor een
geluid bijvoorbeeld- gebeurt in vergelijking met het geluidsniveau dat reeds in de ruimte
heerst. Men heeft vastgesteld dat de indruk die de mens krijgt van de grootte van veel
fysische grootheden, evenredig is met de logaritme van hun grootte. Denken we daarbij aan
het gebruik van logaritmische potentiometers in laagfrequent versterkers (en logaritmische
regelbare condensatoren in onze radio-ontvangers). Het is interessant om, ook buiten het

4

Henry Briggs: °Warleywood, februari 1561 - †Oxford, 26 januari 1630 - Engelse wiskundige
die bekend werd door de ontwikkeling en verspreiding van zijn logaritmen
5
John Neper (of Napier): °Edinburgh, 1550 - †Edinburgh, 4 april 1617 - Schotse wiskundige
die ook bekendheid verwierf door zijn uitvinding van de logaritmen.
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gebied van de menselijke waarnemingen, grootheden op een logaritmische basis met elkaar te
vergelijken, en wel met decibels, oorspronkelijk met Bel’s.
Een demping of een verzwakking, in bel, in een systeem werd oorspronkelijk gedefinieerd als:


P
 P2 

dB = 10 × log 10 
 = 10 × log 10 

P
 P1 
 referentie 
Een vermogensverhouding van 100:1 levert daardoor 10 × log10 (100) = 2 bel (of 20 decibel) op.

Van 1000:1 is dat 3 bel (of 30 decibel). Merk op dat 3 bel een niveau voorstelt dat tien keer
hoger ligt dan 2 bel, want 1000=10 x 100.
Bekijken we een klankversterker waarbij het door de luidspreker uitgestraald akoestisch
vermogen 1 W is. Nu vergroot men dit vermogen tot 2 W. Zal de luidspreker dan voor ons
oor tweemaal zo luid weerklinken? Helemaal niet; hij klinkt maar weinig luider! Een toename
van 100 W naar 110 W is nog slechter hoorbaar.
Indien een versterker 5 W laagfrequent vermogen aflevert aan een luidspreker, en men
verdubbelt dit vermogen tot 10 W, dan zal de klank uit de luidspreker niet tweemaal zo luid
klinken, maar slechts 3 dB meer. Dat is ongeveer 50% luider voor het menselijk oor. Om het
geluid tweemaal zo sterk te laten klinken is een niveauverhoging nodig van ongeveer 6 dB,
wat een 4 maal zo groot vermogen voorstelt ten opzichte van het oorspronkelijk op de
luidspreker toegepast vermogen. Elke vermogensverdubbeling komt overeen met 3 dB. Uit
de hieronder staande grafiek kunnen we nog dergelijke verhoudingen aflezen.

Veronderstel dat men het vermogen wenst te verdrievoudigen. Uit de grafiek volgt dat dit
overeenstemt met een versterking van 4,8 dB. Ten opzichte van het hierboven aangehaalde
voorbeeld met de luidspreker, zal de klank dan ongeveer 80% luider klinken voor het
menselijk oor, indien voor 3 dB de weergave van de luidspreker 50% luider klonk. Bij de ijking
van de signaal sterktemeter van een ontvanger betekent 3 dB de stijging van ½ S-punt op de
S-meter. Of, indien een antenne die oorspronkelijk een versterking had van 3 dB door het
bijplaatsen van een dîrector en een reflector, een winst verkrijgt van 6 dB, dan straalt ze een
tweemaal zo groot vermogen uit dan bij 3dB, of ze ontvangt tweemaal zo goed.
Op akoestisch gebied kan het oor een geluidsschaal verdragen die loopt van 120 dB tot 0 dB.
Men spreekt dan over geluidsintensiteit en het verschil tussen de uiterste grenzen noemt men
het dynamisch bereik. De gehoordrempel, dat is het zwakste geluid dat met goede oren nog
hoorbaar is, is 10-12 W/m2. De pijngrens, dat is het geluidsniveau dat oorpijn veroorzaakt, ligt
een miljoen keren hoger op 120 dB. Vandaar dat men een schaal met enkele dB-waarden kan
opstellen voor geluidstoepassingen:
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0 dB

gehoordrempel

10 dB

Ademhaling, stilte op de heide, ruisen
van de wind

20 dB

Zacht gefluister, ruisende bladeren in
de tuin

30 dB

Vogels in een rustige tuin, rustige
straat

40 dB

Zacht gesprek in een rustige kamer,
zachte muziek

50 dB

Stofzuiger

60 dB

Normaal gevoerd gesprek, dwarsfluit
(64 dB), viool (68 dB)

70 dB

Luide conversatie, bromfiets

80 dB

Druk verkeer, schoolbel

90 dB

Vrachtwagen, passerende brommer of
motor zonder geluidsdemper

100 dB

Pneumatische
hamer
die
straat
openbreekt, sneltrein die voorbijrijdt

AanvaardBaar

Schadelijk
het gehoor

voor
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Zeer
schadelijk
voor het gehoor

Definitieve
beschadiging
voor het gehoor

110 dB

Cirkelzaag, in discotheek, autoclaxon
dichtbij

120 dB

Kettingzaag, donderslag

130 dB

Startend vliegtuig

140 dB

Kanonschot, straalvliegtuig

150 dB

straaljager

In zeldzame gevallen maakt men een
onderscheid tussen een absoluut aantal
decibel of een absoluut vermogenspeil
en een relatief aantal decibels of een
relatief vermogenspeil.
De absolute decibels zijn bepaald door
een genormeerd referentieniveau dat
het 0 dB niveau vastlegt. De relatieve
decibels
zijn
bepaald
door
een
verhouding
van
twee
zelfgekozen
waarden, die men kiest in functie van
het
systeem
dat
men
aan
het
onderzoeken is of gebruikt. Dus door
een zelf gedetermineerde afspraak.
Al hetgeen hierboven reeds aangehaald
werd heeft dus betrekking op absolute
decibels.
Zo
is
bijvoorbeeld
een
subjectief niveau afhankelijk van het
individueel oor van een waarnemer.
Het
is
duidelijk
dat
in
die
omstandigheden de interpretatie van –
bijvoorbeeld- een akoestische klank, van
waarnemer
tot
waarnemer
kan
verschillen. Vandaar subjectief !
Dit
fysiologische en sensoriële is
afhankelijk van de frequentie en van –
bijvoorbeeld- de geluidsdruk, terwijl men dat juist heeft willen vermijden in de objectieve
omschrijving die onafhankelijk is van de frequentie.

Decibel en toepassingen
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Werken met spanningsverhoudingen .
De hierboven geziene definitie van dB op basis van twee vermogens, kan omgezet worden in
termen van spanning en weerstand of impedantie.
Hierbij gebruikt men de gekende verhouding tussen vermogen, spanning en weerstand, waarin
we de spanning kunnen voorstellen door V, E of U. V wordt gebruikt door de Engelstaligen, U
door Duitstaligen. Wij hebben voor E gekozen.
E2
, waarbij
Z
P = gemiddeld vermogen in W.
E = effectieve waarde van de spanning over de belasting in V.
Z = belastingsimpedantie in Ω.
P=

 P2 
Men krijgt dan: db = 10 ⋅ log10 
 , positief als P2>P1 en negatief als P2<P1 (geval van een
 P1 
vermogenvermindering of verzwakking als P2 het uitgangsvermogen is en P1 het
ingangsvermogen).

Bijvoorbeeld:
het hoogfrequent vermogen aan de uitgang van een zender, dat de klemmen van de antenne
bereikt, verzwakt door de verliezen op de kabel of de lijn tussen beiden.
 P2 
db = 10 × log10 

 P1 
E 2
 2
 Z
= 10 × log10  2
 E12

 Z1









E 2 × Z 
1
= 10 × log10  2
E 2 × Z 
2
 1
E 2 
= 10 × log10  2  + 10 × log10
E 2 
 1 
E
= 20 × log10  2
 E1


 + 10 × log10


 Z1

 Z2

 Z1

 Z2









Om tot dit resultaat te komen hebben we enkele eenvoudige eigenschappen van de logaritmen
toegepast: log (a × b ) = log a + log b

en

log az = z × log a

Voorbeeld:
Men beschikt over een versterker met
o een ingangsspanning van 1 V,
o over een ingangsweerstand van 1 MΩ en
o met een uitgangsvermogen van 2 W,
o over een belastingsweerstand van 5000 Ω.
De uitgangsspanning is dus

2 × 5000 = 10000 = 100 V

De versterking in dB wordt volgens het bovenstaande:

Decibel en toepassingen
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 10 6 


 5000 


= 20 × log10 (100 ) + 10 × log10 (200 )
= 20 × 2 + 10 × 2,301

 100 
db = 20 × log10 
 + 10 × log10
 1 

= 40 + 23,1
= 63 db

Dat betekent dus een versterking van 63 dB voor de frequentie waarop de meting werd
gedaan.
In het bijzonder geval dat de uitgangsimpedantie van de
ingangsimpedantie (Z2 = Z1 ) , wordt de tweede term in de formule:

kring

gelijk

is

aan

de

E 
10 × log10 (1) = 0, zodat db = 20 × log10  2 
 E1 
We merken hier nadrukkelijk op dat deze
definitie enkel geldt voor dit bijzonder geval,
want zeer velen passen deze laatste uitdrukking
toe op alle decibelberekeningen, wat bij Z2
verschillend van Z1 leidt tot enorme fouten in de
einduitkomst.

Men kan de laatste uitdrukking van de decibel
uitdrukken in functie van de logaritme van een
verhouding van stromen en impedanties, als
men de twee vermogens vervangt door de
algemene uitdrukking: P = I2 × Z
 P2 
db = 10 × log10 

 P1 
Z × I 2
2
= 10 × log10  2
Z ×I 2
1
 1






I 
Z 
= 20 × log10  2  + 10 × log10  2 
I
 1
 Z1 
Voorbeeld:
Versterker met R1 = R2, I1 = 10 µA, I2 = 10 mA. De stroomversterking bedraagt in decibels:

I 
db = 20 × log10  2 
 I1 
 10 − 2
= 20 × log10 
 10 − 5


( )






= 20 × log10 10 3
= 60 db

In toepassingen waarin er een faseverschuiving of fasehoek bestaat tussen spanning en
stroom, wordt deze hoek bij de berekening van een aantal decibel dikwijls buiten beschouwing
gelaten. Wil men daar toch rekening mee houden dan kan dit, alhoewel dit zeer zelden wordt
toegepast. Sommigen doen het toch. Bijvoorbeeld de toenmalige directeur van de vroegere
R.T.T., waar we in die tijd ons zendexamen aflegden. Hij paste de klassieke
vermogensuitdrukkingen toe uit de sterkstroomtechniek, hoewel deze natuurlijk ook gelden
voor elektronica -wisselstroom- toepassingen met impedanties. Dat wil zeggen met inductieve
of capacitieve reactanties:
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P1 =

E12 × cos (ϕ1 )
Z1

en

E2 2 × cos (ϕ 2 )
Z2
zodat in dit geval:
 P2 
db = 10 × log10 

 P1 
P2 =

E
= 20 × log10  2
 E1


 + 10 × log10


 Z1

 Z2


 + 10 × log10


 cos (ϕ2 ) 


 cos (ϕ1 ) 

Nog enkele voorbeelden van decibel berekeningen.

1. In een laagfrequente versterkerinstallatie vermeerdert men het vermogen naar de
luidspreker van 2 W naar 3,2 W.
 3,2 
De verandering in aantal dB is daardoor 10 × log10 
 = 2,04 . Wanneer men echter de
 2 
versterking vermindert zodat de luidspreker slechts 0,8 W krijgt toegevoerd in plaats van 2
 0,8 
W, is de dB verandering gelijk aan 10 × log10 
 = − 3,98 .
 2 
2. Een 40 W versterker wordt ingesteld op 0,1 W uitgang. Hoeveel dB is dat t.o.v. de
maximale waarde?
 0,1 
Oplossing : 10 × log10 
 = − 26 db .
 40 

Vierpolen.
Bekijken we een vierpool, bijvoorbeeld een versterker die 1 W vermogen afgeeft wanneer hij
met 1 mW gestuurd wordt en waarbij de uitgangsimpedantie en de ingangsimpedantie gelijk
 1000 
zijn aan elkaar. De vermogensversterking is dan 10 × log10 
 = 30 db .
 1 
Een kort stukje kabel of transmissielijn zonder verliezen, is eveneens een vierpool. Het signaal
aan de uitgang is hetzelfde als aan de ingang met 0 dB verzwakking. Nochtans kan er een
faseverschuiving optreden die maakt dat de uitgangsspanning bijvoorbeeld 180 of een ander
aantal graden verschoven is ten opzichte van de ingangsspanning. Iets wat niet tot uiting
komt in de formule van de decibelberekening. In dit geval kan men dan zoals hierboven,
 cos (ϕ2 ) 
 .
proberen daarmee rekening te houden via de term 10 × log10 
 cos (ϕ1 ) 
Indien een vierpool verzwakt , kan het ingangssignaal bijvoorbeeld 1 mW bedragen en het
 0,1 
uitgangssignaal 0,1 mW. De verzwakking wordt dan, indien Z2 = Z1 : 10 × log10 
 = − 10 db .
 1 

Bij negatieve waarden van een aantal dB, kan men de eenvoudige eigenschap van logaritmen
 a
b 
toepassen: log   = − log  
b 
 a
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Voordelen bij het gebruik van de dB.

Bij cascadeschakeling van verschillende onderdelen, zoals vierpolen, wordt de totale versterking in dB gevonden door de afzonderlijke dB-waarden algebraïsch bij elkaar op te tellen.
In de volgende opstelling van vier achter elkaar geschakelde versterkers/verzwakkers,
bedraagt de totale versterking dus 15 dB.
o---|+14 dB|----|-3 dB|-----|+8 dB|----|-4 dB|----belasting (uit)

Een dergelijke keten kan bijvoorbeeld ook filters voorstellen die een zekere verzwakking
invoeren, die dan opgehaald wordt door tussengeschakelde versterkers. Merk bij dit alles op
dat door het gebruik van logaritmen zelfs grote waarden van versterking, grote getalwaarden,
herleid worden tot kleine cijferwaarden. De versterking of de demping van onderdelen van
antenne-installaties is daar ook een voorbeeld van. In een antenne kan, door de omringende
elektrische en magnetische veldsterkte, een hoogfrequente spanning van slechts enkele µV
geïnduceerd worden. Maar de hoogfrequent versterker aan de ingang van de ontvanger en de
daarop volgende middenfrequent en laagfrequent versterkers, zorgen er voor dat deze µVs
miljoenen keren groter worden. Met dergelijke toestanden kan men enkel goed omgaan, door
met decibels te rekenen.
Bekijken we een cascadeschakeling van
vierpolen,
waarin
de
weerstanden
of
impedanties verschillend kunnen zijn, maar in
dit geval allen gelijk gekozen worden.
Een antenne van 300 Ω (=gevouwen dipool)
wordt via een transmissielijn aangesloten op
een versterker die een uitgangsweerstand heeft
van 300Ω, dit voor maximale vermogensoverdracht. De ingangsweerstand van de
ontvanger is eveneens 300Ω.
Algemeen gezien kan men het uitgangsvermogen van een cascadeschakeling van P5 P5 P4 P3 P2
=
×
×
×
bijvoorbeeld- 4 vierpolen, schrijven als
P1 P4 P3 P2 P1
u3 u3 u2
=
×
of in dit eenvoudig geval van spanningsversterking:
u1 u2 u1
Omdat alle weerstanden gelijk zijn, is de spanningsversterking van de vierpolen:
 u2 
 u3 
20 × log10   + 20 × log10  
u
1
 
 u2 

De spanningsversterking van elke vierpool
zijn ingangsspanning.

is gelijk aan zijn uitgangsspanning gedeeld door

Metingen aan versterkers.
Als men
de uitgangsspanning van een
laagfrequent versterker wil meten, teneinde
bijvoorbeeld de (versterking = functie van de
frequentie)-karakteristiek op te nemen, dan kan
men als volgt te werk gaan.
Maar wanneer de meter een lage inwendige
weerstand heeft, bijvoorbeeld slechts 5 Ω, dan
kan het gebeuren dat de meter zelf een grotere
wisselstroom zou afnemen van de secundaire
Decibel en toepassingen
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van de laagfrequent transformator, dan de luidspreker. De metingen geven dan een onjuist
resultaat.
Daarom moet men, voor dergelijke laagfrequente wisselspanningsmetingen, een meter
gebruiken met een gevoeligheid van minstens 1000Ω per V, die dus op het 5 V bereik een
inwendige weerstand heeft van 5000 Ω. Dat is veel groter dan de spreekspoel weerstand van
de luidspreker, zodat het dempend effect daarop verwaarloosbaar is als men met de meter
parallel over de luidsprekerklemmen meet. De meetfout bedraagt dan ongeveer slechts 1%,
wat aannemelijk is.
In sommige gevallen zal men de laagfrequente uitgangswisselspanning willen meten op de
collector van de eindversterkingstransistor. Dit kan gebeuren zoals in de twee laatste
figuurtjes hierboven.
In de gevallen dat men de meetresultaten wil omzetten in decibels, kan men ze aflezen op
een meterschaal die een logaritmische karakteristiek heeft, zoals veel meettoestellen van
Hewlett-Packard (zie verder) .

Weergavekrommen.
De betekenis van een grafische kromme (versterking = functie van de frequentie) wordt
duidelijker als men de verandering van de versterking in functie van de frequentie uitdrukt in
decibels, in vergelijking met een zeker vooropgesteld niveau of een referentiehoeveelheid, die
als nul decibel wordt aangenomen.
Als in een versterker de spanningsversterking varieert met de frequentie zoals in de
onderstaande figuur, kan men dezelfde weergavekromme tekenen in decibel door een zeker
willekeurig vermogen als standaard aan te nemen. Bijvoorbeeld het uitgangsvermogen
bekomen bij 400 Hz. Het uitgangsvermogen bij elke andere frequentie is dan evenredig met
2

 E 
 waarin E de uitgangsspanning is op een welbepaalde gekozen frequentie, en E400 de


E
 400 
uitgangsspanning bij 400 Hz. Wanneer in- en uitgangsweerstanden gelijk zijn, is het aantal dB
 E
20 × log10 
 E 400
Met deze uitdrukking is het mogelijk de
volgende kromme te construeren die de
relatieve of betrekkelijke versterking geeft in
decibels.

spanningsversterking gelijk aan


.



Het nut van de decibelkromme blijkt, als men
een bepaald geval beschouwt, bijvoorbeeld het
feit dat de versterking in de bovenstaande
grafiek 5 dB lager is hij 40 Hz dan bij 400 Hz.
Dit betekent dat het uitgangsvermogen bij 40
Hz 0,316 maal het vermogen bij 400 Hz is, wat
blijkt uit de volgende tweede tabel .
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Tabel.

Met de al geziene uitdrukkingen, kunnen we een tabel opstellen:
Spanningsverhouding
(als Z1=Z2 of R1=R2)
1
1,122
1,259
1,413
1,585
1,778
1,995
2,239
2,512
2,818
3,142
3,548
3,981

Vermogensverhouding
(P2/P1)
1
1,259
1,585
1,995
2,512
3,162
3,981
5,012
6,310
7,943
10,000
12,590
15,850

decibel
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Hoe komen we aan de waarden in deze tabel?
Om aan te tonen hoe we deze opstellen geven we twee voorbeelden, ons baserend op de reeds
gevonden uitdrukkingen:
Voorbeeld 1 :
 P2 
db = 10 × log10 

 P1 
Uit de rechtse kolom kiezen we 7 dB:
 P2 
7 = 10 × log10 

 P1 
 P2 
0,7 = log10 

 P1 
We vermenigvuldigen het linkerlid 0,7 nu met de Briggse logaritme van 10, dat is dus 1.
Men mag steeds ieder getal met 1 vermenigvuldigen, dan blijft het getal immers ongewijzigd.
 P2 
0,7 × log10 (10) = log10 

 P1 

Nu passen we op het linkerlid de eigenschap toe:
 P2 
z × log a = log az
of log10 (10)0,7 = log10 

 P1 
Omdat dit een zuivere logaritmische vergelijking is, mag men aan beide zijden de logaritme
P2
schrappen: 10 0,7 =
P1
De waarde van
(10)0,7 vinden we ofwel in tabellen ofwel op onze rekenmachine:
10 0,7 = 5,012 , zoals in de tweede kolom aangegeven .

Voorbeeld 2 :
E
Vermits de in- en uitgangsweerstanden gelijk zijn, geldt : db = 20 × log10  2
 E1
E 
Kiezen we uit de rechtse kolom 6 dB: 6 = 20 × log10  2 
 E1 

Met de eigenschap uit het vorig voorbeeld: 10 0,3 =





E 
0,3 = log10  2 
 E1 

E2
of 10 0,3
E1

afgelezen op de rekenmachine: 10 0,3 = 1,995
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Uit de tabel blijkt eveneens dat de grootte van de vermogensverhouding gelijk is aan het
kwadraat van de grootte van de spanningsverhouding. Uit de tabel kunnen we ook aflezen
dat, op gebied van spanningsverhoudingen, 6 dB een verdubbeling betekent, 12 dB een
verviervoudiging (alles afgerond).
Indien men de tabel verder zou uitbreiden, zou men dan tot het volgend besluit komen op
gebied van spanningsverhoudingen:
6 dB= 2x, 10 dB= 3,14x, 12 dB= 4x , 18 dB= 8x , 20 dB= 10x, 30 dB= 31,4 x,
40 dB= 100 x, 60 dB= 1000 x.

Men vindt deze waarden natuurlijk ook door de formules toe te passen, zonder de tabel te
raadplegen.
Voor energieverminderingen, zoals in geval van demping en verzwakking, worden de waarden:
Spanningsverhouding
1
0,8913
0,7943
0,7079
0,6310
0,5623
0,5012

Vermogensverhouding
1
0,7943
0,6310
0,5012
0,3981
0,3162
0,2512

decibels
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6

De waarden in deze tabel worden op dezelfde manier als hierboven gevonden.
Berekenen we een voorbeeld :
E 
− 6 db = 20 × log10  2 
 E1 
= 20 × log10 (E2 ) − 20 × log10 (E1 )
 a
Dit volgens de eigenschap log   = log a − log b .
b 
6 db = 20 × log10 (E1 ) − 20 × log10 (E2 )
E
= 20 × log10  1
 E2
of





E
6
= 0,3 = log10  1
20
 E2





E
0,3 × log10 (10) = log10  1
 E2
E2
1
=
= 0,5012
E1 1,995


E
 of 10 0,3 = 1,995 = 1 en
E2


Wat overeenstemt met het onderste getal in de linkse kolom.
Hieruit blijkt dat de waarden in deze tweede tabel, de omgekeerden zijn van de waarden uit de
eerste tabel. Met deze twee tabellen kan men een zogenaamde decibelmeter ijken.
Dit is niets anders dan een wisselspanningsmeter, geijkt in decibels volgens de energie die
door een geijkte belastingsweerstand, die de normale belastingsweerstand vervangt, wordt
opgenomen
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Vollediger tabel:

dB plus betekent versterking, dB min is verzwakking .
Spanningsverhouding
Bij gelijke R’s
1
0,989
0,977
0,966
0,955
0,944
0,933
0,923
0,912
0,902
0,891
0,841
0,794
0,750
0,708
0,668
0,631
0,596
0,562
0,531
0,501
0,473
0,447
0,422
0,398
0,376
0,355
0,335
0,316
0,282
0,251
0,224
0,200
0,178
0,159
0,141
0,126
0,112
0,100
3,16 x 10-2
10-2
3,16 x 10-3
10-3
3,16 x 10-4
10-4
3,16 x 10-5
10-5
3,16 x 10-6
10-6

Decibel en toepassingen

Vermogensverhouding
1,000
0,977
0,955
0,933
0,912
0,891
0,871
0,851
0,832
0,813
0,794
0,708
0,631
0,562
0,501
0,447
0,398
0,355
0,316
0,282
0,251
0,224
0,200
0,178
0,159
0,141
0,126
0,112
0,100
0,0794
0,0631
0,0501
0,0398
0,0316
0,0251
0,0200
0,0159
0,0126
0,0100
10-3
10-4
10-5
10-6
10-7
10-8
10-9
10-10
10-11
10-12

dB Æ plus
Å min
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140

Spanningsverhouding
Bij gelijke R’s
1,000
1,012
1,023
1,035
1,047
1,059
1,072
1,084
1,096
1,109
1,122
1,189
1,259
1,334
1,413
1,496
1,585
1,679
1,778
1,884
1,995
2,113
2,239
2,371
2,512
2,661
2,818
2,985
3,162
3,550
3,980
4,470
5,010
5,620
6,310
7,080
7,940
8,910
10,000
3,16 x 10
102
3,16 x 102
103
3,16 x 103
104
3,16 x 104
105
3,16 x 105
106
316,23 x 104
107

Vermogensverhouding
1,000
1,023
1,047
1,072
1,096
1,122
1,148
1,175
1,202
1,230
1,259
1,413
1,585
1,778
1,995
2,239
2,512
2,818
3,162
3,548
3,981
4,467
5,012
5,623
6,310
7,079
7,943
8,913
10,000
12,600
15,900
20,000
25,100
31,600
39,800
50,100
63,100
79,400
100,000
103
104
105
106
107
108
109
1010
1011
1012
1013
1014
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Interpolatie is gemakkelijk:

Voorbeeld 1:
5,3 dB komt volgens de tabel overeen met een spanningsverhouding van 1,841 maal.
Inderdaad : (5+ 0,3) dB Æ 1,778 x 1,035 = 1,84 maal .
Voorbeeld 2:
53,5 dB stemt overeen met 473,2 maal.
Inderdaad: 53,5 = 50 + 3 + 0,5 Æ 316 x 1,413 x 1,059 = 473 maal.
Voorbeeld 3:
15,2 dB = 10 + 5 + 0,2 dB Æ 10 x 3,16 x 1,047 = 33,2 maal .
Passen we de resultaten van de tabel toe op enkele andere voorbeelden.
o Wanneer een gegeven vermogenniveau vermenigvuldigd wordt met 10, dan moet men er
10 dB bijvoegen. Wordt het gedeeld door 10, dan moet men er 10 dB van aftrekken.
o Om aan te geven dat een vermogen verdubbeld is, telt men 3 dB op bij het oorspronkelijk
aantal dB.
o Verviervoudigen van een vermogen, is tweemaal verdubbelen, wat dus betekent 3 dB+3 dB
= 6 dB .
o Een stijging in vermogen van 20 maal stemt overeen met vertienvoudigen en vervolgens
verdubbelen of in dB uitgedrukt: 10 dB + 3 dB =13 dB.
o Om een vermogen vijfmaal groter te maken, kunnen we het vertienvoudigen, en het dan
halveren, wat neerkomt op +10 dB -3 dB = 7 dB.
o Om een vermogen 50 maal te vergroten, kunnen we het vertienvoudigen (+10 dB) en dan
het resultaat vervijfvoudigen (+7 dB), met als resultaat + 17 dB
o Een 25-voudige vergroting stemt overeen met een 50-voudige die gehalveerd werd. Dat
komt neer op 17 dB-3 dB = 14 dB.

Toepassingen .
Toepassing 1: De gevoeligheid van een radio-ontvanger .

Al in 1930 heeft het I.R.E.6 voorgesteld, de ingangsspanning van een ontvanger (afgeleverd
door de antenne), uit te drukken in µVs (effectieve waarde).
De beste ontvangers hebben een gevoeligheid van minder dan 10 µV, hetgeen betekent dat ze
nog reageren op dergelijke lage ingangsspanningen door deze om te zetten naar een bruikbaar
en verstaanbaar laagfrequent vermogen uit de luidspreker, nadat deze kleine hoogfrequente
spanning de ganse versterker- en detectieketen, enz. van de ontvanger doorlopen heeft.
Men gebruikt de decibel om de gevoeligheid van een radio- of televisieontvanger aan te duiden
voor ingangsspanningen lager dan 1 V, dit is 106 µV of 103 mV. Dit systeem heeft als
voordelen:
o het resultaat van de meting is een getal dat zoveel groter is naarmate de ontvanger
gevoeliger is .
o kleine en bijna onbeduidende verschillen in de kwaliteit van ontvangers komen overeen met
eveneens kleine verschillen in de uitdrukkingen der gevoeligheden,
o de schrijfwijze en de vermelding van de gevoeligheid worden eenvoudiger door ze nu uit te
drukken via een getal tussen 0 en 120 dB.
o een verschil van 1 dB, in de sterkte van een station, is ongeveer de kleinste variatie die nog
hoorbaar is. Bijgevolg is het onnodig rekening te houden met onderdelen van de decibel.
o Wanneer men als standaardniveau 1 V aanneemt, gebeurt de omzetting van een spanning E
in µV, uitgedrukt in decibels volgens de uitdrukking:
6

IRE= Institute of Radio Engineers (Instituut van Radio Ingenieurs) in de U.S.A.
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 10 6
db = 20 × log10 
 E


( )






= 20 × log10 10 6 − 20 × log10 (E)
= 120 − 20 × log10 (E)

De volgende tabel geeft enkele uitgewerkte waarden:
Spanning in µV
(niveau = 1 V)
1.000.000
500.000
200.000
100.000
50.000
20.000
10.000
5.000
2.000
1.000
500
200
100
50
20
10
5
2
1

dB
0
6
14
20
26
34
40
46
54
60
66
74
80
86
94
100
106
114
120

Wanneer een ontvangen programma met een ingangsspanning van 5 µV binnenkomt, spreekt
men dus over een niveau van 106 dB (onder 1 V). De elektrische veldsterkte van antennes
wordt ook in dB uitgedrukt, waarbij als nulniveau 1 µV per meter wordt aangenomen.
In
o
o
o

sommige gevallen heeft men wel eens andere referentiespanningen genomen :
voor ver afgelegen zenders: 50 µV, dit is 86 dB beneden 1 V
voor gemiddeld ver afgelegen zenders 5000 µV of 5 mV, dit is 46 dB beneden 1 V .
voor lokale of plaatselijke stations (= zenders), 200 mV of 200000 µV, dit is 14 dB beneden
1 V die dit lokaal station dan aflevert aan de ingang van de ontvanger.

Opmerking :
In sommige toepassingen gebruikt men soms liever een andere eenheid dan de decibel: de
Neper, waarover hierna meer.
De nuttige omzettingsformules zijn:
1 Np = 8,086 dB
1 dB = 0,1151 Np
De dBm.

Bij de hieronder besproken S-meter legde de I.A.R.U.7 Region I, twee referentieniveaus vast:
1) beneden de 30 MHz : -73 dBm als 50 µV over 50Ω,
2) boven de 30 MHz, waar thermische ruis de overhand neemt: -93 dBm als 5 µV over 50Ω
7

IARU= International Amateur Radio Union
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Wat betekent “dBm“ hierin? De dBm wordt onder meer gebruikt in de techniek van het
overzenden van informatie over glasvezels. Een andere toepassing is de telefoon. Het
gestandaardiseerd testsignaal in de telefoonindustrie is een 1000 Hz toon met een vermogen
van 1 mW, meestal gemeten over een weerstand van 600Ω. Men zal in beide gevallen, bij dBberekeningen, de aanduiding dBm gebruiken. De dBm is een absolute eenheid van
vermogensvergelijking met 1 mW, die als referentie gebruikt wordt:
 P 

dbm = 10 × log10 
 1 mW 


P

= 10 × log10 
−3 
 1 × 10 
In optische toepassingen van glasvezels is een bereik van +10 dBm tot -90 dBm typisch.
Wanneer het vermogen toegepast wordt over een 600Ω weerstand, is:


E2


 600 
dbm = 10 × log10 
−3 
 1 × 10 


 E2 

= 10 × log10 
 0,6 


In het bijzonder geval dat E = 0,775 Veff, wordt E2=0.6 en

 0,6 
dbm = 10 × log10 

 0,6 
= 10 × log10 (1)
=0

Hieruit blijkt ook dat 0 dBm overeenstemt met P = 1 mW. Waarden boven 1 mW zijn altijd
positief en beneden 1 mW negatief.
Een cijfer of getal dat een zeker vermogen aangeeft, zet men bij dit soort toepassingen het
best om in een aantal mW. Op die manier kan 1 W of 1000 mW dan omgerekend worden tot
 1000 
10 × log10 
 = + 30 dbm , of met 1 microW = 10-6 W, wordt het aantal dBm
 1 

(

)

 10 −6 
 = 10 × log 10 − 3 = −30 dbm
10 × log10 
10
 10 − 3 


Voorbeeld 1.
Hoe groot is een vermogen van +30 dBm?
Oplossing: 30 dB is 1000 maal. 1000 x 1 mW = 1W. Het antwoord is dus 1 W.
Voorbeeld 2.
Hoe groot is -20 dBm?
Oplossing: 20 dB is 100 maal; -20 dB is gedeeld door 100, dus -20 dBm is 1 mW gedeeld door
100 of 0,01 mW = 10 µW.
De dBm is vooral nuttig bij berekeningen van telecommunicatiesystemen. Nemen we aan dat
een ultra-hoogfrequente verbinding dient tot stand gebracht te worden met een 50 W zender
en aan de ontvangstzijde een ontvanger die een ingangsspanning van minstens 50 µV nodig
heeft om met een goede signaal/ruis-verhouding te kunnen werken. Nemen we verder aan
dat in de transmissielijnen en hun aansluitklemmen van de antennes zowel aan de zend- als
aan de ontvangstzijde, een verlies van 3 dB optreedt en dat er een veiligheidsmarge van 20 dB
aangenomen wordt om rekening te houden met fading.
Dat bovendien de verzwakking op de signaalweg tussen zender en ontvanger 111 dB
bedraagt.
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50 W van de zender stemmen overeen met 50000 mW. Dit betekent in dBm
 50000 
10 × log10 
 = 10 × log10 (5) + 10 × log10 (10000 ) = 10 × 0,7 + 10 × 4 = 7 + 40 = 47 dbm
 1 
50 µV over de ingang van de ontvanger stemmen volgens de wet van Joule8 P =

(50 × 10 )
met een vermogen van

−6 2

50

E2
overeen
R

= 50 × 10 −12 W of 50 × 10 − 9 mW

Dit betekent in dBm:

)
(
(5 × 10 )

dbm = 10 × log10 50 × 10 −9
= 10 × log10

−8

(

= 10 × log10 (5) + 10 × log10 10 − 8
= 10 × 0,7 − 80 × log10 (10)

)

= 7 − 80
= − 73 dbm

De toestand
is dan,
grafisch voorgesteld, de
volgende :

James Prescott
JOULE
50

Indien er tussen de
zender en de ontvanger
geen verliezen zouden
optreden dan zou de verhouding tussen het uitgangsvermogen van de zender en het
vermogen, vereist aan de ingang van de ontvanger, voor een goede ontvangst 47 - (-73) =
120 dBm bedragen.
Omdat alles gerefereerd werd naar 1 mW bij alle berekeningen, betekenen deze 120 dBm in
feite ook een aantal dB. De 120 dB noemt men de “systeemversterking” en ze stelt de
grootste verzwakking voor welke nog toelaatbaar is tussen de zender en de ontvanger, zonder
dat het stelsel onbruikbaar wordt voor de overdracht van informatie. Aan de zendzijde
ontstaat er 3 dB verlies, in de lucht 111 dB verlies en aan de ontvangstkant eveneens 3 dB
hetgeen een totaal verlies oplevert van -117 dB. Er zal bijgevolg nog een reserve blijven van
(120 -117) =3 dB.
Nochtans is het normaal te werken met een veiligheidsmarge van 20 dB teneinde het stelsel
bestand te maken tegen een eventueel optredende fading (wisselende ontvangststerkte door
onstandvastige toestand hij de voortplanting van de radiogolven langs verschillende wegen,
waaronder de ionosfeer). Daarom is het nodig in dit systeem antennes te gebruiken met een
totale versterking van 17 dB (17+3=20 dB), zodat aan elke zijde een antenne nodig is met
een winst van 8,5 dB.
Indien men aan de zenderzijde bijvoorbeeld een antenne met eenheidsversterking zou
gebruiken en aan de kant van de ontvanger twee in fase gevoede antennes, met een winst van
8,5 dB elk, dan zou men kunnen denken op deze wijze ook 17 dB als totale versterking te
bekomen. Nochtans levert dit slechts 11,5 dB op.
Inderdaad, bekijken we een dergelijk probleem algemeen, waarbij we de antennes vervangen
door versterkers. Wanneer de twee versterkers in serie werken, waarbij de versterking van de
eerste vermenigvuldigd wordt met de versterking van de tweede, dan is de logaritmische
8
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toename zodanig dat bij gelijke versterkers, na de tweede versterker in dB uitgedrukt, het
dubbele van de versterking van 1 versterker bekomen wordt.
0 dB in ----------8,5 dB versterker ------8,5 dB versterker----- 17 dB uit .
Wanneer de versterkers in parallel werken (zoals twee in parallel geschakelde vlakken van
antennes, in fase werkend) wordt enkel het vermogen verdubbeld. Wat volgens de eerder
geziene tabel neerkomt op een stijging van slechts 3 dB boven het niveau dat men met een
enkele versterker bekomt, waardoor men slechts 8,5 dB + 3 dB = 11,5 dB aan de uitgang
verkrijgt. Dan verkrijgt men op gelijkaardige wijze hij een parallelschakeling van twee
dergelijke antennen slechts 8,5 + 3 = 11,5 dB.

Soms gebruikt men in plaats van de dBm, de dBW. Dat betekent dat men niet meer verwijst
naar 1 mW maar naar 1 W als referentieniveau. Dan heeft men:
 P 
dbm = 10 × log10 

 0,001 
dbW = 10 × log10 (P )

en

In dit laatste geval hoeft er geen verhouding meer berekend te worden, want in de noemer
staat er een 1. Toont U zelf aan, dat dBm = dBW + 30
 P 
Tip voor de oplossing: 
 = (1000 × P ) en neem daar de logaritme van. De log van een
 0,001 
produkt = de som van de logaritmen.
Toepassing 2 - De S-meter .

In de radiotechniek is er sprake van S- of sterkte meters. Dit zijn geen vermogenmeters. Ze
staan vaak in de collectorkring van een middenfrequent versterker van een superheterodyne
ontvanger.
Deze S-meters zijn meestal geijkt van S1 tot S9, waarbij men boven S9+ zoveel dB kan gaan.
S-meters worden over het algemeen uitgevoerd met analoge µA- of mA-meters. Een digitale
uitlezing met (te) snel variërende cijfers is niet interessant, ook niet aangenaam om naar te
kijken. Men mist de “gezelligheid” van de in het halfduister van de shack bewegende naald
met aanduiding van de relatieve ontvangststerkte van de binnenkomende stations. De enige
digitale S-meter die we gevonden hebben, is deze verkocht door de Nederlandse firma Maas,
onder de benaming “KSM-3 Digi-S-meter”. Een toestelletje in een metalen kast, echter niet
om over naar huis te schrijven om reden van het in feite onpraktisch zijn. Dezelfde opmerking
geldt voor de digitale S-meter , door DJ3UC beschreven op het internet .
In de jaren 1920 werd door het U.S. National Bureau of Standards, in samenwerking met de
A.R.R.L9. de bekende 9-delige S-schaal voorgesteld. De S-punten werden bepaald door de
volgende subjectieve beoordeling van de signaalsterkte:
o S1 : nauwelijks hoorbaar,
o S2 : zeer zwak hoorbaar,
o S3 : zwak hoorbaar,
o S4 : voldoende hoorbaar,
o S5 : tamelijk goed hoorbaar,
o S6 : goed hoorbaar,
o S7 : tamelijk sterk hoorbaar ,
o S8 : sterk hoorbaar,
o S9 : bijzonder sterk hoorbaar.
Het laagfrequent uitgangssignaal uit de luidspreker, is behalve van de binnenkomende HF
signaalsterkte, ook afhankelijk van de gevoeligheid van de HF, M.F. en L.F.-versterkertrappen
in een superheterodyne ontvanger en van de automatische sterkte-regelspanning. Het punt
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waarrond de A.S.R10. of A.V.C. begint te werken ligt meestal tussen S3-S4 of zelfs S6 en S9.
Daardoor vindt men uiteenlopende interpretaties van de ijking van S-meters in
communicatieontvangers.
Men heeft de S-cijfers zodanige waarden toegekend, dat elk volgend S-punt tweemaal de
geïnduceerde E.M.K.11. aan de ingang van een ontvanger (-antenne) van het vorig S punt
vertegenwoordigt.
Dit omhooggaan in stappen van tweemaal de vorige spanning komt overeen met ongeveer 6
dB (inderdaad zie de conversietabel hierboven: 6dB komt overeen met een
spanningsverhouding van l,995 ~ 2). Een stijging van 3 dB is een toename met een half Spunt. Neemt men als nulniveau bv, 5 µV = S1 dan is
o
S2= 10 µV ,
o
S3= 20 µV,
o
S4= 40 µV ,
o
S5= 80 µV,
o
S6= 160 µV,
o
S7= 320 µV,
o
S8= 640 µV,
o
S9= 1280 µV of 1,28 mV .
Aangezien we voor S9 1,28 mV vinden, betekent de uitdrukking: S9 +6 dB dat er op de
antenneklem van het toestel een spanning verschijnt van 2 x 1,28 = 2,56 mV Op een
gelijkaardige wijze betekent S9 +12 dB: 1,28 x 2 x 2 = 5,12 mV op de antenneklem.
Sommigen gaan er van uit dat men de S-punten pas moet beginnen toepassen vanaf een
niveau boven de ruis, bij een bepaalde signaal/ruis verhouding (zie verder bij “ruis”) na het
doorlopen van de versterkerketen.
Anderen zeggen dat men de automatische sterkteregeling (A.S.R.) of automatische volumecontrole (A.V.C.) moet uitschakelen, omdat deze de S-aflezingen zou vervalsen .
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Enkele eenvoudige schakelingen van/met S-meters .

De afbeelding geeft 6 S-meter schakelingen weer, aangeduid met A tot F.
A. De S-meter schakeling bestaat uit twee gelijke transistoren. Tussen hun emitters staat een
0 tot 1 mA mA-meter.
Deze maakt deel uit van een brugschakeling, waarvan de
potentiometer het evenwicht instelt. Met andere woorden kan men met P2 de meter op nul
stellen.
Dit gebeurt met van de ontvanger afgekoppelde antenne en met de HFversterkingsregel-potentiometer van de ontvanger op minimum. Dit om te voorkomen dat
de meter de eigen ruis van de ontvanger zou meten, wat het op nul regelen zou
bemoeilijken. Vloeit er over de potentiometer een stroom naar de basis van T1, dan maakt
deze sturing dat de emitterstroom van T1 de brug uit haar evenwicht brengt, en de meter
slaat uit. De grootte van de uitslag wordt bepaald door de waarde van de AVC-spanning
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aan de ingang van deze schakeling. Door P1 bij te regelen kan men op de meter het S9
punt instellen, bij de ontvangst van het sterkste station aan de antenne-ingang van de
radio-ontvanger.
B. Ook deze schakeling werkt volgens het principe van een brugschakeling. Ze komt uit een
oud nummer van Electron van de Veron12, datum niet meer te achterhalen. De meter is een
500 µA meter. R1 moet er voor zorgen dat de basisstroom niet te groot wordt. Volgens de
auteur mag de potentiometer P1 op de frontplaat van de ontvanger met zijn as naar buiten
gebracht worden. P2 zal dienen als nulinstelling voor de meter. Verder gelijkt de werking
op deze van schakeling A.
C. S-meter schakeling uit het Engelstalige CQ, waarbij de nul tot 200 µA S-meter zijn stroom
krijgt via een spanningsverdubbelaar met twee dioden en twee condensatoren, een
klassieke schakeling. De ganse S-meter schakeling staat hier wel in de laagfrequente trap
van de ontvanger, namelijk achter een LF-versterker met het IC741.
D. In deze S-meter schakeling van het internet wordt een 50 µA meter gebruikt, die volgens
de auteur ook mag vervangen worden door een minder gevoelig type van 500 µA. De
potentiometer R4 dient samen met de weerstanden Mtr1 en Mtr2 om de meter in te stellen
op zijn maximum stroomwaarde, dus volle schaaluitslag. De AVC-spanning stuurt de gate
van de 2N5486 FET. Men heeft hier weer met een brugschakeling te doen en opdat de
meteruitslag nul zou zijn moeten de twee takken van de brug gelijk zijn. De eerste tak
bestaat uit R1, een 2,2K weerstand, de inwendige weerstand van de FET tot aan de source,
en de 10K potentiometer R5 tussen die source en de massa. De tweede tak van de brug
bestaat uit de weerstand Mtr2, een 100 K weerstand, en de potentiometer R4,10 K. De
diode op de gate van de FET is een begrenzer die er voor zorgt dat de FET niet opgeblazen
wordt door een plotse stoorspanningspiek. Wanneer de AVC-spanning verkleint, daalt de
spanning over R5 door de verminderde source-stroom, de brug komt uit haar evenwicht en
de meter slaat uit. http://www.pan-tex.net/usr/r/receivers/elrsmeter.htm
E. De schakeling bevat een FET en een transistor. De instelling van de FET is zodanig dat er
tussen de drain en de source een veranderende spanning ontstaat die de sturing van de
npn-transistor beïnvloedt. Bij een ingangsspanning van 1 V (sterk antennesignaal) spert de
FET voldoende om een behoorlijk potentiaalverschil tussen de drain en de source te
bewerkstelligen, waardoor de npn transistor zoveel sturing krijgt dat de S-meter volledig
uitslaat. Wanneer tussen drain en source van de FET 0,6 V staat, spert de npn- transistor.
Bij afgeschakelde antenne en kortgesloten antenneklemmen, wordt de potentiometer R64
zodanig geregeld dat er 0,6 V tussen drain en source staat. Wanneer dit gebeurd is, wordt
potentiometer R66 zodanig bijgeregeld tot de meteruitslag maximum is, einde schaal. De
meter is een nul tot 1 mA meter. Indien men een gevoeliger instrument neemt (µA)
worden de waarden van R66 en R67 verhoogd. R66 begrenst de maximum waarde van de
collectorstroom.
F. Een emittervolger Q1 stuurt een emitter-tegengekoppelde pnp transistor Q2. Dit paar
gelijkt dus op een Darlington-schakeling. Daardoor is de ingang die door de AVC-spanning
gestuurd wordt hoogohmig. Die AVC-spanning moet negatief op de basis van Q1 toegepast
worden om deze uit te sturen tot volle uitslag van de meter, die volgens de figuur weer
duidelijk in een brugschakeling staat.
Potentiometer R5 stelt de meter op nul,
potentiometer R6, op maximum schaaluitslag .
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Ijken van een S-meter .

a) Eén van de mogelijke methoden om een S-meter te ijken, bestaat er in een hoogfrequent
generator aan te sluiten op de antenneklemmen en de uitgangsspanning in te stellen op 50
uV of -73 dBm (zie hierboven voor de definitie van dBm), en de S-meter ijkpotentiometer
(dit hoeft geen serieweerstand te zijn, maar kan ook een shuntpotentiometer zijn parallel
met de meterklemmen) bij te regelen tot de naald S9 aanduidt op de meterschaal. Met
een decibel verzwakker, vermindert men daarna de waarde van de ingangsspanning met 3
dB, dus een half S-punt, dat men kan aanbrengen op de meterschaal als S8,5 enz.,
teruglopend tot bv. 5 uV als uitgangsspanning van de generator.
b) Anderen vertrekken van een uitgangsspanning van 1 mV van de ijkgenerator en duiden de
uitslag op de S-meterschaal aan als S1. De uitgangsspanning van de generator wordt
verdubbeld tot 2 mV of 6 dB en het ijkpunt op de schaal wordt gemerkt als S2. 4 mV
wordt S3 of 12 dB, 8 mV geeft S4 of 18 dB, enz… (S2=6 dB, S3=12 dB, S4=18 dB, S5=24
dB, S6=30 dB, S7=36 dB, S8=42 dB, S9=48 dB) tot S9 = 256 mV. 512 mV geeft S9+6
dB of 54 dB.
Zo kan men verder gaan. De nauwkeurigheid van de S-meter aanwijzing hangt af van het
feit dat de versterking van de ontvanger gelijk blijft op alle banden van 80 m tot 10 m.
Meestal is echter de versterking op de lagere frequentiebanden groter.
c) Oudere ontvangers werden geijkt met 0,4 uV als S1 , 0,8 uV als S2 , .... 100 uV als S9.
d) De meesten zijn, zoals de R.S.G.B.13, overeengekomen dat er vandaag twee waarden
bestaan:
o voor frequenties beneden de 30 MHz, wordt S9 bepaald als een spanning van 50 uV
over de 50 ohm antenne-ingang van de ontvanger, en
o voor frequenties boven de 30 MHz , wordt S9 gedefinieerd voor een spanning van 5 uV
over 50 ohm op de antenne-ingang van de ontvanger.
Houden we ons aan de gewone decametrische banden tussen 10 m en 80 m, dan levert dit
als resultaat de volgende tabel op: standaard waarden, aangenomen door de I.A.R.U., te
Brighton in 1981 en te Torremolinos in 1990, waarbij er tussen elk S-punt van S1 tot S9 ,
6dB verschil bestaat.
S-meter aflezing
(signaalsterkte)
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S9 +10
S9 +20
S9 +30
S9 +40
S9 +50

Betrekkelijke sterkte
-48 dB
-42 dB
-36 dB
-30 dB
-24 dB
-18 dB
-12 dB
-6 dB
0 dB
10 dB
20 dB
30 dB
40 dB
50 dB

Spanning in mV aan
De ontvangeringang
0,19 µV
0,39 µV
0,78 µV
1,6 µV
3,2 µV
6,4 µV
13 µV
25 µV
50 µV
160 µV
500 µV
1,6 mV
5 mV
16 mV

Ontvangen vermogen
(over 50 Ω)
790 aW of -121 dBm
3,2 fW of -115 dBm
13 fW of -109 dBm
50 fW of -103 dBm
200 fW of -97 dBm
790 fW of -91 dBm
3,2 pW of -85 dBm
13 pW of -79 dBm
50 pW of -73 dBm
500 pW of -63 dBm
5 nW of -53 dBm
50 nW of -43 dBm
500 nW of -33 dBm
5 µW of -23 dmb

Om de S - waarden in dBW te bekomen, telt men bij elk van de dBm waarden van de
rechtse kolom, er -30 bij. Bijvoorbeeld: S9 + 30 wordt -73 dBW; S4 wordt -133 dBW,
enz ...
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Wat de vermogenseenheden betreft is bijvoorbeeld voor:
S2 = 3,2 fW = 3,2 × 10 −15 W
S1 = 790 aW = 7,9 × 10 −16 W
S9 + 20 = 5 nW = 5 × 10 − 9 W

Uit de hierboven staande overwegingen blijkt dat het werken met µV voor deze
toepassingen schering en inslag is. Daarom kan men ook werken met dBµV.
 P 

dbµV = 10 × log10 
 10 −6 
of indien in- en uitgangsweerstand van het onderzochte systeem gelijk zijn, dan geldt ook
 U 

dbµV = 20 × log10 
 10 −6 
waarbij de spanning U in V staat.

Voorbeeld: kiezen we U = 245 mV over 60Ω in- en uitgangsweerstand, dan is:
 U 

dbµV = 20 × log10 

 10 − 6 
 245 × 10 − 3
= 20 × log10 

10 − 6

= 107,8 dbµV






e) Wanneer we nog micro-ampèremeters liggen hebben (die indertijd per kilo te koop waren
in de ‘Amerikaanse stocks‘) dan kunnen we bekijken hoe we de analoge meterschaal
kunnen ijken. We veronderstellen dat de S-meter de uitgangswisselspanning van een
versterkertrap moet meten, bijvoorbeeld van een middenfrequent versterker of de
daaropvolgende laagfrequent versterker na detectie.
We veronderstellen dat de aanwezige wisselspanningen liggen tussen 2 / 1,9 /1,8 /1,7 /1,6
,. ., tot 0,01 V respectievelijk.
We stellen bijvoorbeeld E = 2 V gelijk aan 0 dB, dan zullen we de andere ijkpunten van de
schaal vinden volgens, bijvoorbeeld voor E = 1,8 V:
 1,8 
20 × log10 
 = 20 × (0,255 − 0,3) = − 0,9 db
 2 
Voor de laagste nog meetbare spanning van 0,01 V ,
vinden we op dezelfde wijze
 0,01 
20 × log10 

 2 
 1 
= 20 × log10 
 − 20 × log10 (2)
 100 
= 20 × (− 2) − 20 × (0,3)
= − 46 db

Daar we via de karakteristieken van de gebruikte
transistor of FET-versterker ook de stromen kennen die
met deze spanningen samengaan, en die bijvoorbeeld
variëren van nul tot 300 µA , zal de geijkte schaal van
een 300 µA-meter er dan als volgt uitzien:
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Toepassing 3 - dB-verzwakking in stappen.
De dB-verzwakker

Wanneer het uitgangsvermogen van een versterker veranderd wordt door middel van een
stappen-potentiometer op de basis van één der transistor-spannings-versterkertrappen
geplaatst, en wanneer deze potentiometer zo uitgevoerd wordt dat de deelweerstanden tussen
de verschillende stappen gelijk zijn, dan zal het uitgangsvermogen niet met dezelfde
hoeveelheid veranderen bij iedere stap.
Inderdaad zal men opmerken dat het zeer snel verandert voor de lage standen van de
schakelaar en zeer traag voor de hoge. Om gelijke veranderingen in het uitgangsvermogen te
bekomen moeten de deelweerstanden van de potentiometer zodanige waarden hebben, dat de
signaalspanning verandert met eenzelfde percentage bij iedere stap, d.w.z. dat de opstelling
zodanig moet uitgevoerd worden, dat de signaalspanning en het uitgangsvermogen
veranderen op een dB-basis. Indien eenzelfde signaalstroom vloeit door twee weerstanden
zoals in de volgende figuur, dan kunnen de weerstanden, de spanningen in de dB-uitdrukking
vervangen, omdat door de ganse serieketen dezelfde stroom vloeit, die dus in de
spanningsdeler kan weggedeeld worden in alle spanningen over de weerstanden.
 R + R1 
 in een eenvoudige spanningsdeler met twee weerstanden,
Men krijgt: db = 20 × log10  0

 R0 
R0 en R1, over een spanningsbron, waarbij R0 de uitgangsweerstand is.

Normaal zou de uitgangsspanning bepaald worden door de verhouding [R0/(R0 + R1)] in een
spanningsdeler, maar we hebben hiervoor gezien dat in de dB-uitdrukking deze verhouding
omgekeerd wordt .
Men kan de weerstandswaarden
nu
zodanig
kiezen dat de vermeerdering van het uitgangsvolume bij elke stap een
zeker aantal dB is. Als
voorbeeld zullen we de
weerstanden berekenen
voor een verzwakker met
een attenuatie van 10 dB
per stap.
De keuze van de weerstand R0 is willekeurig. We zullen vertrekken van R0 als basis. Deze
weerstand geen waarde geven, maar gewoon zijn benaming
behouden en de andere
weerstanden berekenen als veelvouden van R0. Aldus bekomen we als eerste gelijkheid:
 R 0 + R1 
 of
10 = 20 × log10 
 R0 


 R 0 + R1 
 waaruit
0,5 = log10 
 R0 


 R 0 + R1 

log10 100,5 = log10 
 R0 


Of, na in beide leden log10 weggelaten te hebben

(

)
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 R 0 + R1 

3,16227 = 
 R0



3,16227 × R 0 = R 0 + R 1 zodat
R 1 = 2,1623 R 0

De volgende gelijkheid is:
 R + R1 + R 2 

20 = 20 × log10  0

R0


waaruit we op dezelfde manier bekomen :
R2 = 6,8368R0 en aldus verdergaand :
R3 = 21,623R0
R4 = 68,368R0
R5 =216,23R0
R6 =683,68R0

Decibelverzwakker: variante op de vorige .

De volgende dB-verzwakker kan
samen
met
meetzenders
en
toestellen voor het meten van de inen
uitgangsspanning
(zoals
in
kathodestraal-oscilloscopen
of
wisselspannings V-meters) gebruikt
worden, ook voor het meten van de
versterking van versterkers, het
opnemen van weergavekrommen,
enz. Nemen we aan dat we een dBverzwakker
wensen,
met
een
ingangsweerstand van 1000 Ω, met
vijf trappen van 10 dB verzwakking
per trap, dus met een totale
verzwakking van 50 dB. Het aantal
weerstanden van een verzwakker is
steeds gelijk gekozen aan het aantal
trappen plus 1, bijgevolg hier: 5 + 1
= 6 weerstanden.
Als de ingangsspanning E is, R de totale weerstand (R = R1 + R2 + ... + R6) en de spanning
over R1 gelijk is aan E1, dan kan men om R1 te berekenen, die als referentieweerstand
beschouwd wordt, uitdrukken dat, als de aftakschakelaar in de laagste stand staat, dus enkel
over R1, de verzwakking 50 dB bedraagt:
 E 

50 = 20 × log10 
 E1 
 R 

= 20 × log10 
 R1 
 1000 
 waaruit
= 20 × log10 
 R1 
50
=
= log10 (1000 ) − log10 (R 1 ) of
20

(

)

= 2,5 = 3 − log10 (R 1 ) zodat log10 (R 1 ) = 0,5 = log10 10 0,5 = 3,162

R 1 = 3,162 Ω
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Op dezelfde wijze wordt R2 berekend:
 1000
R 2 = 20 × log10 
 R1 + R 2
3 − log10 (R1 + R2) = 2


 = 40


of log10 (1000 ) − log10 (R 1 + R 2 ) = 2

( )

log10 (R1 + R2) = 1 = log10 101

(R1 + R2) = 10

R 2 = 10 − 3,162 = 6,838 Ω

Door herhaling van deze procedure, vindt men voor de vijf trappen van de schakelaar en de
zes weerstanden :
R6= 683,8Ω,
R5 = 216,2Ω,
R4 = 68,38Ω,
R3 =21,62Ω,
R2 = 6,838Ω,
R1 =3,162 Ω.
Merk op dat de som van de weerstanden = 1000Ω
Deze verzwakker heeft een constante ingangsweerstand van 1000Ω, maar de
uitgangsweerstand verandert over tamelijk brede grenzen. Er bestaan echter T, pi, H en
overbrugde T- en H-verzwakkers, waarvan ook de uitgangsweerstand constant blijft na het
instellen van een bepaalde verzwakking.
Wenst men de hier besproken verzwakker uit te voeren voor een andere ingangsweerstand
dan 1000Ω, dan moet men slechts de 1000Ω weerstand, alsook al de berekende waarden,
vermenigvuldigen met de gewenste
coëfficiënt.
De rechtse figuur hierboven toont
een
voorbeeld
van
een
dB
verzwakker met stappen van (-) 10
dB .
T-en Pi - verzwakkers.

De
Ten
Pi-verzwakkers
of
attenuatoren komen voor in een
asymmetrische uitvoering, waarbij
de elementen gegroepeerd worden
boven een aardlijn. Dit is een met
de massa verbonden geleider, ofwel
in symmetrische uitvoering, waarbij
een deel van de elementen uit de
asymmetrische uitvoering in twee
gesplitst worden. Dan is er geen
aardlijn aanwezig en deze laatste
soort kan dan bijvoorbeeld ook niet
aangesloten
worden
op
een
voedende coaxiale kabel, waarvan de
buitenmantel afscherming anders
met de aardlijn zou verbonden
worden.
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De volgende tabel zal ons helpen de verzwakkers te berekenen :
Attenuatie =
Verzwakking (dB)
0,1
0,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40

R1

R2

0,00575
0,0288
0,0575
0,114
0,17
0,226
0,28
0,332
0,382
0,430
0,476
0,519
0,598
0,667
0,698
0,726
0,776
0,8118
0,852
0,893
0,938
0,965
0,980

86,857
17,362
8,667
4,305
2,839
2,097
1,645
1,339
1,116
0,946
0,812
0,703
0,536
0,41559
0,36727
0,32514
0,25583
0,20202
0,15987
0,11282
0,06330
0,03557
0,020

De waarden in de tabel (en hiermee is ook het volgend BASIC-programma geschreven) zijn
gevonden uit de uitdrukkingen die betrekking hebben op de laatste T- figuur:
n − 1
R1 = R0 × 
 en
n + 1
 2n 

R2 = R0 × 
 n2 − 1 
n is hierin de spanningsverhouding of de gewenste verzwakking. In de formules stellen we
R0 = 1 Ω , een waarde die achteraf kan vermenigvuldigd worden met de werkelijke in- en

uitgangsweerstand (gelijk gekozen) van de verzwakker.
Voorbeeld:
We zoeken de waarde van n voor een verzwakking uit de linkse kolom van de tabel van 10 dB.
Voor R1 lezen we in de vorige tabel 0,519 en dit vervangen we in de formule van R1 :
n − 1
R1 = R0 × 
 of
n + 1
n − 1
0,519 = 1 × 
 waaruit
n + 1
0,519 × n + 0,519 = n − 1 of
1,519 = 0,489 × n waaruit
n = 3,16

Deze waarde gebruiken we om R2 te zoeken:
 2n 

R2 = R 0 × 
 n2 − 1 
2 × 3,16
=1 ×
3,16 2 − 1
6,32
=
8,9856
= 0,703
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Dit is inderdaad de waarde van R2 die op de lijn 10 staat in de tabel.
waarden van R1 en R2 in de tabel controleren.

Zo kan men alle

Hoe gebruikt men nu deze waarden voor een
praktisch voorbeeld?
Wanneer Ro niet gelijk genomen wordt aan 1,
maar bvb aan 50 Ω, dan worden de
weerstanden voor een dB verzwakker :
R1 = 50 × 0,519 = 26,99 Ω

Ingangsweerstand
Ri, of
Ingangsimpedantie
Zi

Uitgangsweerstand
Ru,
of
Uitgangsimpedantie
Zu

afgerond op de handelswaarde van 27 Ω.
R2 = 50 × 0,70103 = 37 Ω
gemaakt met de serieschakeling van een 27Ω weerstand en een daarmee in serie gesoldeerde
weerstand van 10 Ω. Men kan ook de handelswaarde van 36 Ω gebruiken.
Hieronder volgt een BASIC-programma voor de berekening van deze T-verzwakker, dat op
weinig na, dezelfde waarden oplevert voor dezelfde gegevens:
5 PRINT "T - type verzwakker met R1 en R2 in de langstak en R3 in de dwarstak"
10 PRINT "Ingangsimpedantie Zi ohms "
20 INPUT Zi
30 IF Zi = 0 THEN 10
40 PRINT "Uitgangsimpedantie Zu ohms "
50 INPUT "geef Zu niet groter dan Zi ohms :"; Zu
60 IF Zu>Zi OR Zu<0 THEN 40
70 PRINT
80 D = ((SQR(Zi/Zu)+SQR((Zi/Zu)-1))^2)
90 MV = 10*(LOG(D)/LOG(10))
100 PRINT "Minimum verlies MV = ";MV;" dB"
110 IF MV=0 THEN 150
120 X = (MV/10)*LOG(10)
130 GOSUB 360
140 PRINT "hierboven vernoemd verlies=demping=verzwakking"
150 PRINT
160 REM
170 PRINT "Gewenste demping of verzwakking GV in dB (groter dan MV):"
180 INPUT GV
190 IF GV=0 OR GV<0 OR GV<MV THEN 160
200 X = GV/10*LOG(10)
210 GOSUB 360
220 PRINT "Voor de gewenste verzwakking ";GV;" dB"
230 PRINT " R1=";R1; " ohms"; " R2=";R2; " ohms"; " R3=";R3; " ohms"
240 PRINT
250 REM
260 PRINT "Wenst U de waarde van de verzwakking te wijzigen? (J/N)";
270 INPUT A$
280 IF A$="J" THEN 170
290 IF A$="N" THEN 300
300 PRINT "Wenst U andere impedanties in te voeren? (J/N)";
310 INPUT A$
320 IF A$ = "J" THEN 10
330 IF A$= "N" THEN 340
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340
350
360
370
380
390
400
410

PRINT "Einde"
END
REM
P=EXP(X)
R3=2*((SQR(P*Zi*Zu))/(P-1))
R1= Zi*((P+1)/(P-1))-R3
R2= Zu*((P+1)/(P-1))-R3
RETURN

Laat het programma lopen met de RUN van de BASIC - compiler
T - type verzwakker met R1 en R2 in de langstak en R3 in de dwarstak
Ingangsimpedantie Zi ohms
?52
Uitgangsimpedantie Zu ohms
geef Zu niet groter dan Zi ohms :50
Minimum verlies MV = 1.72580037 dB
hierboven vernoemd verlies=demping=verzwakking
Gewenste demping of verzwakking GV in dB (groter dan MV):
?10
Voor de gewenste verzwakking 10 dB
R1=27.7232989 ohms R2=25.2788545 ohms R3=35.8322567 ohms
Wenst U de waarde van de verzwakking te wijzigen? (J/N)?N
Wenst U andere impedanties in te voeren? (J/N)?N
Einde
Het volgend BASIC-programma berekent de waarden van een Pi-verzwakker :
10 PRINT " Berekening van een symmetrische Pi -verzwakker "
20 PRINT " met twee parallel-weerstanden Rp en een serie-weerstand Rs "
30 FOR X = 1 TO 4000 : NEXT X
40 PRINT
50 PRINT " Geef de gewenste ingangsimpedantie in ohms : " ;
60 INPUT Zi
70 PRINT
80 PRINT " Geef de gewenste verzwakking in decibels :" ;
90 INPUT V
100 PRINT
110 Z = Zi
120 K = EXP(V*LOG(10)/20)
130 S = INT(Z*((K^2-1)/(2*K))+0.5)
140 P = INT(Z*(K+1)/(K-1)+0.5)
150 PRINT
160 PRINT "Voor "; V ;" decibel verzwakking , is de serieweerstand Rs"
170 PRINT
" voor deze symmetrische Pi verzwakker ,gelijk aan : "
180 PRINT S; " ohm . "
190 PRINT
200 PRINT " De waarde van elk der twee parallel-weerstanden Rp is : "
210 PRINT
P; " ohm. "
220 PRINT
230 INPUT
" Wenst U een ander ontwerp ? (J/N) " ; A$
240 IF A$ = "J" THEN 50
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250 PRINT
260 PRINT "Einde van het programma "
270 END
We laten de BASIC compiler lopen met RUN :

Berekening van een symmetrische Pi -verzwakker
met twee parallel-weerstanden Rp en een serie-weerstand Rs
Geef de gewenste ingangsimpedantie in ohms : ?50
Geef de gewenste verzwakking in decibels :?6
Voor 6 decibel verzwakking , is de serieweerstand Rs
voor deze symmetrische Pi verzwakker ,gelijk aan :
37 ohm .
De waarde van elk der twee parallel-weerstanden Rp is :
150 ohm.
Wenst U een ander ontwerp ? (J/N) J
Geef de gewenste ingangsimpedantie in ohms : ?50
Geef de gewenste verzwakking in decibels :?20
Voor 20 decibel verzwakking , is de serieweerstand Rs
voor deze symmetrische Pi verzwakker, gelijk aan :
248 ohm .
De waarde van elk der twee parallel-weerstanden Rp is :
61 ohm.
Wenst U een ander ontwerp ? (J/N) N
Einde van het programma
De volgende twee figuren illustreren
hoe de 6 dB en de 20 dB verzwakkers
er zullen uitzien :
Om de BASIC-programma’s zonder
veel moeite te kunnen gebruiken:
1. installeer via het internet, het
gratis
BASIC-programma
“Just
BASIC v1.01”, vanaf de website:
http://www.justbasic.com
2. ga naar:
http://blog.seniorennet.be/Paintin
gHistory
en kies daar in de linkse kolom
BASIC-progs.
Daaruit
het
gewenste programma halen dat
met een voldoende duidelijke
benaming zal aangeduid zijn.
3. In Just BASIC v1.01, ga bovenaan links naar File, en klik op OPEN.
Klik vervolgens in BASIC-progs op het gekozen programma,bijvoorbeeld Pi_dB
4. Klik nu op Run bovenaan de compiler en nog eens op Run in het lijstje dat verschijnt, en het
programma zal uitgevoerd worden .
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Toepassing 4:
voedingslijnen:

De

decibel

gebruikt

bij

berekeningen

over

antennes

en

de dBi .

In de hoogfrequent techniek wordt
vaak gerefereerd naar zoveel dB
winst over of boven de winst of
versterking van een dipool antenne.
Deze
antenne wordt gebruikt als
referentie- of vergelijkingsantenne.
Een andere standaardantenne die
men gebruikt voor vergelijkingen is
de
isotrope
straler,
die
in
werkelijkheid niet bestaat, behalve
de zon. Het is een technischwiskundig begrip, aangeduid door ‘de
puntbron’, die vanuit haar centrum
naar alle richtingen een even sterk
elektromagnetisch veld uitstraalt.
Men stelt de isotrope antenne
daarom vaak voor als een punt in het centrum van een bol met straal r.
onophoudelijk een vermogen P uit, dat doorheen het boloppervlak gaat.

De bron zendt

Dit vermogen kan volgens de toepassing zowel een laagfrequent geluidsvermogen als een
hoogfrequent stralingsvermogen zijn. Bij een isotrope bron definieert men een intensiteit I, als
het vermogen per eenheidsoppervlakte op de bol. De oppervlakte van een bol is 4Π r 2 , zodat
het vermogen dat per vierkante meter doorheen de oppervlakte gaat, bij definitie gelijk is aan
P
.
I=
4Πr2
Daaraan ziet men dat voor een isotrope bron, en dat zal ook voor het elektrisch veld van veel
vormen van antennes het geval zijn, de intensiteit (bij een antenne: de veldsterkte)
omgekeerd evenredig is met het kwadraat van de afstand tussen de bron en het
ontvangstpunt, dus sterk zal afnemen met de afstand. Vergelijken we de intensiteit I1 ter
plaatse van de isotrope bron met I2 ter plaatse van de ontvanger, dan is

I2 r12
=
I1 r 2
2

Indien men de afstand verdubbelt, daalt de intensiteit met een factor 4. Wanneer op
akoestisch gebied, een luisteraar op 1 meter afstand zit van een isotrope straler en hij
ontvangt een geluidsintensiteit I1, dan zal ,wanneer hij op 2 meter afstand van deze bron gaat
zitten, de geluidsintensiteit I2 slechts een vierde van I1 bedragen in W/m2).
Men drukt het intensiteitniveau uit in dBi (de dB gerefereerd naar de isotrope puntbron), als
I 
dbi = 10 × log10  2  .
 I1 
Voorbeeld:
Het verschil tussen een intensiteit van 10-4 W/m2 en 10-8 W/m2 is een verschil van 104, dus
10000, hetgeen oplevert: dbi = 10 × log10 (10000 ) = 40 dbi .

Straling die varieert volgens de richting en zin, noemt men anisotropisch.
In veel
telecommunicatietoepassingen is een isotrope straling ongewenst en energieverspillend, omdat
naar richtingen uitgestraald wordt waar geen enkel (gewenst) ontvangstsysteem staat.
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Daarom zullen de meeste antennes een vorm toegekend krijgen tijdens hun ontwerp, die sterk
anisotropisch is. De verhouding tussen de intensiteit in een zekere richting en zin, ten
opzichte van de intensiteit van een isotrope straler op dezelfde afstand, noemt men dan de
gain of winst van de antenne, uitgedrukt in dBi .
Deze eenheid geldt zowel voor ontvangst- als voor zendantennes, maar wordt soms ook
gebruikt voor sterk geconcentreerde geluidsbronnen, zoals microfoons die enkel de stem van
de spreker mogen opvangen en ongevoelig moeten zijn voor storende geluidsbronnen in de
omgeving. Wanneer een antenne sterker straalt en ontvangt in een bepaalde richting en zin
dan in een andere, duidt men dit aan door haar ‘directiviteit’.
Dit begrip zal veel meer voorkomen bij horizontaal opgestelde (horizontaal ‘gepolariseerde‘)
antennes dan bij verticale, die meestal ‘omnidirectionele‘ rondstralers zijn. Een halve golf
dipool heeft een gain van 2,1 dB ten opzichte van een isotrope bron. Dit komt doordat het
stralingsdiagram van de dipool gematigd directioneel is, met een 8-vormig stralingspatroon en
met een maximum loodrecht op het midden van de antenne (=”broadside”) in vergelijking met
het bolvormig onmindirectioneel patroon van de isotroop.
Men spreekt dus, juister uitgedrukt, over 2,1 dBi. Dat betekent dat juist dezelfde antenne een
winst kan hebben van 8 dB of van 8+2,1=10,1 dB wanneer men ofwel refereert naar een
isotrope antenne of naar een dipool. Men moet dus goed weten, wat men als referentieantenne gebruikt bij –bijvoorbeeld- het uitdrukken van de gain van een yagi, om geen foute
vergelijkingen te maken. Een yagi antenne, bestaande uit een dipool, een director en een
reflector, kan 7 dBi (gain over een isotrope straler) hebben. Die 7 dBi stemt dan overeen met
de verhouding winst=gain=G = antilog(7/10). Met antilog bedoelt men een macht van 10,
hetgeen betekent dat G = 10 0,7 = 5,01 × .
Men kan zich afvragen met welk effectief uitgestraald vermogen dit overeenstemt?
Veronderstellen we dat de 7 dBi yagi-antenne gevoed wordt via een 15 meter lange coaxiale
kabel, die uitmondt op een balun die zorgt voor de asymmetrische overgang van de coaxiaal
naar de symmetrische dipool van de yagi. Het heeft geen zin een yagi rechtstreeks met een
coaxiaal te voeden; men “vermoordt” zijn antenne.
Nemen we aan dat de verliezen van de coaxiaal samen met de balun -3,18 dB bedragen. Dan
zal de winst van het gehele antennesysteem gereduceerd worden tot 7 - 3,18 = 3,82 dB.
Veronderstellen we dat het systeem aangesloten is op een 144,5 MHz zender met een
uitgangsvermogen van 13 dB (in dit geval ook 13 dBW genoemd , omdat men refereert naar
een dB-W-vermogen-uitdrukking).
Het totaal effectief uitgestraald vermogen zal dan (13+3,82) dB = 16,82 dB of 16,82 dBW zijn.
Het
werkelijk
vermogen
is
dan
 16,82 
P = anti log
 = 101,682 = 48,08 W ho
 10 
ogfrequent.
Vraagstuk.
Een Yagi-antenne met reflector en
meerdere directoren, heeft een winst
van 12 dB, t.o.v. de winst van een
dipool,
Hoe
groot
is
de
spanningsverhouding?
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Antwoord:
 E

12 (db ) = 20 × log10  ant 
 E dipool 


 E
 12
log10  ant  =
= 0,6 = 0,6 × log10 (10)
 E dipool  20


E ant
log10 10 0,6 = log10 (4) zodat
=4
E dipool

(

)

E ant = 4 × E dipool

Vraagstuk.
Aan de klemmen van een dipool antenne meet
men een hoogfrequente wisselspanning van 80
µV. Meet men op dezelfde plaats, in hetzelfde
elektromagnetisch veld, de klemmenspanning
van een Yagi-antenne, dan bedraagt deze 186
µV. Hoe groot is de gain, winst of versterking
van de Yagi-antenne t.o.v. de dipool ?
Antwoord :
 E yagi
versterking = 20 × log10 
 E dipool

 186 
= 20 × log10 

 80 






= 20 × log10 (2,325)
= 20 × 0,3665
= 7,33 db

Door middel van de hierboven staande grafiek, die het verband legt tussen het aantal decibels,
berekend uit zowel een spanningsverhouding, als een vermogensverhouding, kan men –
bijvoorbeeld- afleiden dat een antenne die bestaat uit een straler en een reflector, met een
winst van 5 dB, een vermogensversterking heeft van 3.
Daardoor zal 100 W hoogfrequent uitgangsvermogen van een zender, toegepast op deze 5 dB
antenne, maken dat de ganse installatie zich zal gedragen als een 300 W zender. Hieruit blijkt
het kapitaal belang van een groot aantal dB-antenne, waarmee men veel betere dx-resultaten
zal boeken, dan met een kW-eindversterker en een slechte antenne.
Met de “ganse installatie” wordt natuurlijk ook de balun-aanpassing van de coaxiale
voedingskabel aan een symmetrische (meestal yagi-) antenne bedoeld.
Gebruikt men geen balun, en voedt men een symmetrische antenne rechtstreeks met een
coaxiale kabel ,dan is alle moeite voor niets geweest, en het antennesysteem is verprutst.
Vraagstuk .
De uitgang van een zender past een vermogen van 100 W (=Pref) toe op de klemmen van de
zendantenne. Ter plaatse van de ontvangstantenne wenst men de signaalsterkte met 10 dB te
verhogen.
Met hoeveel moet het hoogfrequent uitgangsvermogen van de zender vergroot worden?
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Antwoord :
 P
10 (db ) = 10 × log10 
 Pref






 P
10
= 1 = log10 (10) = log10 
10
 Pref






 P 
 = 10
zodat 

 Pref 
Het antwoord is bijgevolg dat het hoogfrequent uitgangsvermogen P van de zender moet
verhoogd worden van 100 W tot 10 x 100 = 1000 W .

Kabelverliezen .
Hierboven werd het kabelverlies gegeven, dit van de onmisbare balun inbegrepen. Vaak is het
nuttig te weten hoeveel de verzwakking van een bepaald soort kabel zelf bedraagt. De
hieronder volgende tabel geeft een idee van deze verzwakking in dB/meter, van enkele
populaire coaxiale kabels .
Type

Impedantie (Ω)

RG6A/U
RG8A/U
RG11A/U
RG55B/U
RG58C/U
RG59B/U
RG62A/U
RG71B/U
RG108A/U
RG122/U
RG140U
RG141A/U
RG142B/U
RG174A/U
RG178B/U
RG179B/U
RG180B/U
RG187A/U
RG188A/U
RG196A/U
RG210/U
RG213/U
RG214/U
RG216/U
RG217/U
RG218/U
RG219/U
RG223/U
RG225/U
RG302/U
RG303/U
RG316/U
RG393/U
RG400/U
RG401/U
RG402/U
RG405/U

75,0
52,0
75,0
53,5
50,0
75,0
93,0
93,0
78,0
50,0
75,0
50,0
50,0
50,0
50,0
75,0
95,0
75,0
50,0
50,0
93,0
50,0
50,0
75,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
75,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
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Hoogste
werkspanning (V)
2700
5000
5000
1900
1900
2300
750
750
1000
190
2300
1900
1900
1900
1000
1200
1500
1200
1200
1000
750
5000
5000
5000
7000
11000
11000
1900
5000
2300
2300
1200
5000
1900
3000
2500
2000

Verzwakking
op f=1 GHz (dB/m)
0,33
0,27
0,27
0,51
0,60
0,36
0,27
0,27
0,78
0,87
0,39
0,39
0,39
0,93
0,135
0,75
0,51
0,75
0,90
0,135
0,09
0,27
0,27
0,27
0,18
0,12
0,12
0,51
0,24
0,39
0,39
0,90
0,24
0,39
0,08
0,39
0,66
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Zo heeft bijvoorbeeld RG8/U, 27 dB verzwakking op 1 GHz, maar op de kleurentelevisiefrequentie van 800 MHz is dit al gedaald tot 20 dB en op 100 MHz tot 7 dB per 100 m. Op 144
MHz heeft deze kabel een verzwakking van 0,212 dB per meter, dus voor een kabellengte van
bvb. 15 meter wordt dit 3,18 dB Het grootste vermogen dat een RG8/U kan verwerken is 700
W, tegenover 170 W voor de RG58/U. Uit de tabel volgt dat voor 50Ω kabel RG401U, RG218U
of RG219U, onze beste keuze is.
Hernemen we een dB-tabel, die is opgesteld met de logaritme uit spanningsverhoudingen :
dB
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0

Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

1,00
1,06
1,12
1,19
1,26
1,33
1,41
1,50
1,59
1,68
1,78
1,89
2,00
2,12
2,24
2,37
2,51

dB
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
15,5
16,0
16,5

Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

2,66
2,82
2,98
3,16
3,35
3,55
3,76
4,00
4,22
4,47
4,74
5,01
5,31
5,62
5,98
6,31
6,70

dB
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
19,5
20,0
20,5
21,0
21,5
22,0
22,5
23,0
23,5
24,0
24,5
25,0

Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

7,08
7,50
7,94
8,42
8,91
9,47
10,00
10,60
11,22
11,89
12,59
13,35
14,13
15,00
15,85
16,80
17,78

dB
25,5
26,0
26,5
27,0
27,5
28,0
28,5
29,0
29,5
30,0
30,5
31,0
31,5
32,0
32,5
33,0
33,5

Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

18,8
20,0
21,1
22,4
23,7
25,1
26,6
28,2
29,9
31,6
33,5
35,5
37,6
39,8
42,2
44,7
47,3

dB
34,0
34,5
35,0
35,5
36,0
36,5
37,0
37,5
38,0
38,5
39,0
39 5
40,0
40,5
41,0
41,5
42,0

Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

50,1
53,1
56,2
59,6
63,1
66,8
70,8
75,0
79,4
84,1
89,1
94,4
100,0
105,9
112,2
118 9
125,9

dB
42,5
43,0
43,5
44,0
44,5
45,0
45,5
46,0
46,5
47,0
47,5
48,0
48,5
49,0
49,5
50,0
50,5

Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

133,4
141,3
149,6
158,5
167,9
177,8
188,4
199,5
211,3
223,9
237,1
251,2
266,1
281,8
298,5
316,2
335,0

Merk in deze tabel bijvoorbeeld op dat 3 dB, die overeenstemt met een verdubbeling van het
vermogen, overeenstemt met een spanningsverhouding van slechts 1,41.
Vraagstuk.
Een zender met een vermogen van 600 W wordt over een lange kabel verbonden met een
antenne, waar men in het voedingspunt nog slechts 450 W meet. Hoe groot is de verzwakking
op de kabel?
Antwoord:

 600 
de verzwakking is 10 × log10 
 = 1,26 db .
 450 
Vraagstuk.
Aan de ingang van een 250 meter lange kabel, wordt een hoogfrequente spanning van 0,7 V
toegepast. De kabel heeft een verzwakking van 11,5 Neper/km. (de Neper : zie verder).
Hoe groot is de gemeten uitgangsspanning?
Antwoord:
1 Np = 8,686 dB, dus
11,5 Np = 8,686 x 11,5 = 100 dB per kilometer.
1000 meter stemmen overeen met 100 dB
250 meter stemmen overeen met 25 dB = a
De demping, verzwakking of attenuatie noemen we a:
u
a = 20 × log10  1
 u2


 dB (de weerstanden zijn gelijk aan in- en uitgang)


 0,7 
 of
25 = 20 × log10 
 u2 
 0,7 
25

= 1,25 = log10 
20
 u2 
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We mogen de 1,25 altijd vermenigvuldigen met log10(10) want deze uitdrukking is 1, en
daardoor bekomen we een logaritmische vergelijking waarin we de logaritmen mogen wegdelen
in het linker en rechter lid:
 0,7 
 of
1,25 × log10 (10) = log10 
 u2 
 0,7 
 of
log10 (10)1,25 = log10 
 u2 
0,7
101,25 =
u2
17,78 =
u2 =

0,7
en
u2

0,7
= 0,03937 V of 39,37 mV
17,78

De ingangsspanning is dus gedaald van 700 mV tot bijna 40 mV, waaruit blijkt dat de
verzwakking van deze kabel toch zeer groot is.
Uit de coaxiale kabeltabel hierboven blijkt dat de meeste kabels per kilometer nog slechtere
waarden vertonen , behalve de RG401/U met 80 dB per kilometer en de RG218 en RG219 doen
het ook beter dan de meeste andere, met 120 dB verzwakking per kilometer .

Decibel - schalen.
Een decibel schaal is niet lineair omdat op
laagfrequent gebied het oor op een logaritmische
manier reageert op de luidheid van de klank,
evenredig met logaritmische eenheden zoals de
decibel, en niet reageert op een lineair
toenemende spanning.
Een decibel schaal wordt geijkt ten aanzien van
een standaard belasting zoals 600 Ω. Met
andere woorden: wanneer men met de
testpinnen van een meter, die geijkt is voor 600
Ω, meet over een andere weerstandswaarde,
dan is de aanduiding foutief omdat de V-meter
waarmee men meet, geen vermogensmeter is,
terwijl de
dB steunt op een vermogensverhouding.
De huidige goedkope digitale V-Ω-mA-meters,
bieden geen mogelijkheid om dB-metingen uit te
voeren. Bekijken we de schalen van analoge
meters.
De bovenste gedeelten van de schalen hebben
een logaritmische verdeling die samengeperst is
aan de linkerzijde en uitgerokken aan de
rechterzijde. De op deze verdelingen aangegeven cijfers stellen de dB-equivalenten voor van
de spanning, de stroom of het vermogen, aangegeven op het onderste lineair gedeelte van de
schalen. Als een dergelijk onderste deel van diezelfde schaal voorzien is, want dat is niet altijd
het geval.
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De voorgestelde schaal is getekend t.o.v. een referentiewaarde van 1,5 V effectief
laagfrequente wisselspanning, toegepast over een 8 ohm luidsprekerspoel, wat overeenstemt
met ongeveer ¼ W wisselvermogen.
 1,52  2,25
E2
=
= 0,28W
=
 8 
R
8


Bekijken we bijvoorbeeld de 12 V streep, rechts van de schaal. De daar boven staande dBaanduiding (18 dB) is als volgt berekend:
P =

 12 

db = 20 × log10 
 1,5 
= 20 × log10 (8)
= 20 × 0,9
= 18 db

Alle meterwaarden zijn op dezelfde manier gevonden. Men kan de schaal ook gebruiken voor
andere referentiewaarden dan 1,5 V. Kiest men als referentie bijvoorbeeld 10 V (effectieve
waarde van de wisselspanning), dan leest men op de bestaande schaal af dat 10 V
overeenstemt met 16,5 dB t.o.v. de referentiespanning van 1,5 V. Dat komt hierop neer dat
men, van alle afgelezen dB-waarden op de schaal, 16,5 dB zal moeten aftrekken wanneer men
als referentiespanning 10 V kiest .
De voorgestelde HP V-meter heeft een dB-schaal,
die geijkt is volgens de standaard 0 dB = 1 mW
over 600 Ω. In sommige telecommunicatie
toepassingen,
kiest
men
een
andere
belastingsweerstand, zoals 135Ω, 75Ω, 50Ω,
37,5Ω. In het 600Ω geval bepalen we de
spanning ,overeenstemmend met 1 mW in 600Ω,
uit:
E2 = P × R = 1 × 10 −3 × 600
= 0,6(V )2
E

= 0,6
= 0,775 V

Soms komen er twee geijkte schalen voor op de
Vmeter, die precies 10 dB verschillen.
Indien men de berekende 0,775 V als referentie neemt voor 0 dB, kan men zich afvragen
hoeveel dan een willekeurige andere spanning, bijvoorbeeld 0,975 V is in dB?
Antwoord :
0,975
= 1,26
0,775
20 × log10 (1,26 ) = 2 db

Op dezelfde wijze wordt een andere spanning, bv. 0,548 V omgezet :
0,549
= 0,70838
0,775
20 × log10 (0,70838 ) =
− 20 × 0,15 = − 3 db

Een schaalbereik kan zich in sommige gevallen uitstrekken van -72 dB (0,2 mV) tot +52 dB
(300 V). Deze V-meters zijn, wanneer ze in een transistor-V-meter-toepassing gebruikt
worden, meestal breedBandig (10 Hz tot 4 MHz).
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Opmerking over het aflezen van een decibel-meter :

In de veronderstelling dat een meter geijkt werd over een 600Ω weerstand, hoe interpreteert
men dan de aflezing over een 1200Ω kring?
Antwoord:
Dan moet men 3 dB aftrekken van de schaalaflezing om het vermogen in dBm te bekomen. Bij
metingen over een 300Ω keten, zou men 3 dB moeten toevoegen aan de aflezing om het
vermogen in dBm te vinden. Bij een meting over 150Ω, +6 dB, en over 75Ω +9 dB.

Om dit alles niet te moeten onthouden of er te moeten over nadenken, zijn sommige
wisselspanningsmeters voorzien van een tabelletje dat hulp biedt bij het interpreteren van de
aflezing.
De naald A duidt 165 V aan op het 250 V
wisselspanningsbereik. Teneinde het in dB
uitgedrukt spanningsniveau te vinden, lezen we
6,5 dB af op de 1 mW-schaal en tellen er +40
dB bij op, zoals links onderaan in het tabelletje
is aangegeven.
Dit levert 46,5 dB op. Daardoor weten we ,dat
de 165 V spanning, 46,5 dB boven het 0,775 V
referentieniveau ligt. Waar komen de 6,5 dB
en de 40 dB vandaan?
De 6,5 dB aflezing vertegenwoordigt het dB-niveau van 1,65 V, gerefereerd naar 0,775 V.
Vermits het om spanningen gaat, is het getal in de logaritmische formule, een 20 en geen 10.
 1,65 
6,5 (db ) = 20 × log10 

 0,775 
De 40 dB factor, geeft het verschil aan in dB, tussen het op de V-meterschaal getekend 2,5 V
 250 
bereik, en het 250 V bereik. Inderdaad: 40 (db ) = 20 × log10 

 2,5 

Isaac Newton (1643-1727)
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Verband tussen de decibel en de Neper .
Napier (1550-1617) was de Schotse
uitvinder
van
de
Neperiaanse
logaritmen.
Hij werd geboren te
Edinburgh, waar hij ook overleed.
Zijn werk publiceerde hij in een 90
bladzijden tellende scriptie “Mirifice
Logarithmorum Caonis Descriptio”
en vormde de basis voor het
rekenen in de astronomie, de
dynamica en de natuurkunde.
Ook stond hij aan de wieg van de rekenlineaal.
De
maateenheid, de Neper, gebruikt in de telecommunicatie,
onder meer in de transmissielijn theorie, als een meer voor
de hand liggende dempingmaat, is naar hem genoemd.
De Neper is van bij het begin, als Neperiaanse logaritmen
van een spanningsverhouding gedefinieerd geweest. Dit in
tegenstelling tot de dB die aanvankelijk als tientallige
logaritme van een vermogensverhouding bepaald werd.
Noemen we de verzwakking van lijn, een filter, of een
vierpool “a”.

Kasteel (of de Toren) van
Merchiston in de vroege jaren
1800. Hier woonde John
Napier. Vandaag is dit het
centrum van de Napier
Unversity in Merchiston.

E 
Dan is a = ln 2  Neper.
 E1 
Het is slechts wanneer de in- en uitgangsimpedantie van een vierpool gelijk zijn aan elkaar,
dat er een vast verband bestaat tussen de dB en de Neper.
P 
In dit geval is a ook gelijk aan a = 0,5 × ln 2  Neper.
 P1 

Inderdaad

:

a = 0,5 × ln

dat: ln(z ) = 2,303 × log10 (z )

E2 2
Z2
2

E1
Z1

E 
= 0,5 × ln 2 
 E1 

2

als Z2 = Z1

E
of als a = ln 2
 E1


 Neper; wetende


We vinden dat log10 (ε ) = 0,43429 (gewoon aflezen op de rekenmachine), waarin ε de basis is
van het Neperiaans logaritmenstelsel en gelijk is aan 2,718
Uit de theorie van de logaritmenstelsels volgt dat
log10 (x )
ln (x ) =
log10 (ε )
log10 (x )
0,43429
= 2,303 × log10 (x )
=

P
Hernemen we met deze eigenschap: a = 0,5 × ln  2
 P1
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Delen we het rechterlid door 10 en vermenigvuldigen we het tegelijkertijd met 10, dan
verandert er niets aan de waarde van de uitdrukking.
P 
a = 0,1151 × 10 × log10  2  Neper
 P1 
Drukken we dezelfde verzwakking a uit in dB:
P 
a = 10 × log10  2  db
 P1 
en stellen we de twee verzwakkingen a gelijk aan elkaar, dan volgt hieruit dat
P
10 × log10  2
 P1


 db


P
= 0,1151 × 10 × log10  2
 P1
1 db = 0,1151 Neper


 Neper


Omgekeerd is dan 1 Neper = 8,686 dB

P
of door wegdeling van 10 × log10  2
 P1





.

Er bestaan grafische omzettingsschalen, zoals de hieronder staande, om van de Neper naar de
decibel over te gaan en omgekeerd.
De schaalwaarden stellen spannings- of stroomverhoudingen voor.

Hieronder volgt een BASIC-programma voor de berekening van dB en Nepers.
10 PRINT “ Berekening van decibels en nepers “
20 PRINT
30 PRINT “De omzetting gebeurt vanuit spanningen,stromen of vermogens ”
40 PRINT
50 PRINT “Kies uit 1: spanning , 2 : stroom , 3: vermogen”
60 INPUT “Geef naar Uw keuze 1 , 2 of 3 : “; N
70 PRINT : IF N = 3 THEN GOTO 120
80 PRINT “ Als de ingangsweerstand R1 en de uitgangsweerstand R2 een ver-“
90 PRINT “ schillende waarde hebben,geef ze nu , en anders typ tweemaal een 1:”
100 INPUT “Grootte van de ingangsweerstand R1 in Ohms : “ ;R1
110 INPUT “Grootte van de uitgangsweerstand R2 in Ohms : “ ;R2
120 ON N GOTO 130,160,190
130 INPUT “ Geef de waarde van de ingangsspanning E1 in V : “ ; X1
140 INPUT “ Geef de waarde van de uitgangsspanning E2 in V : “; X2
150 GOTO 240
160 INPUT “Geef de waarde van de ingangsstroom I1 in milliamperes : ” ; I1
170 INPUT “ Geef de waarde van de uigangsstroom I2 in milliamperes : ” ; I2
180 GOTO 240
190 INPUT “ Geef de waarde van het ingangsvermogen P1 in W : “ ; P1
200 INPUT “ Geef de waarde van het uitgangsvermogen P2 in W : “ ; P2
220 dB = 10*LOG(P2 /P1)
230 GOTO 260
240 dB = (20*LOG(X2/X1) + 10*LOG(R1 /R2))
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250
260
270
280

PRINT
PRINT “ De versterking , uitgedrukt in aantal decibels = “;dB;” decibels”
PRINT “ De versterking , uitgedrukt in nepers , is = “; 8.686*dB;” nepers”
END

Voorbeeld :
Berekening van decibels en nepers
De omzetting gebeurt vanuit spanningen,stromen of vermogens
Kies uit 1: spanning ,2: stroom, 3: vermogen
Geef naar uw keuze 1 ,2 of 3 :? 1
Als de ingangsweerstand R1 en de uitgangsweerstand R2 een verschillende waarde hebben,geef ze nu,en anders typ tweemaal een 1:
Grootte van de ingangsweerstand R1 in Ohms: ? 820
grootte van de uitgangsweerstand R2 in Ohms : ? 5000
Geef de waarde van de ingangsspanning E1 in V : ? 0.01
Geef de waarde van de uitgangsspanning E2 in V : ? 10
De versterking , uitgedrukt in aantal decibels = 52.14844 decibels
De versterking , uitgedrukt in nepers , is = 452.9613 nepers

Laagfrequente toepassingen .
Laagdoorlaatfilters.

In deze rechtuit-ontvanger, is juist vóór de eerste laagfrequent versterker met een 741 OPAMP, een laagdoorlaatfilter ingebouwd om ongewenste mengproducten en frequenties buiten
de hoorbare 300 Hz tot 3000 Hz band te elimineren. Dit is een eenvoudig voorbeeld. Er zou
evengoed een superheterodyne-ontvanger kunnen staan, waarin met dezelfde bedoeling een
dergelijk filter zou kunnen aangebracht zijn.

Filters van deze en andere aard, werden in 1917 voor het eerst ontwikkeld en ter sprake
gebracht door K. Wagner in Duitsland, en J.R. Campbell14 in de V.S.A.

14

John Renshaw Carson= °28 juni 1886 - † 31 oktober 1940. Instructeur in elektrotechniek en
natuurkunde aan Princeton, daarna ingenieur bij AT&T
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In 1923 publiceerde Otto Zobel15 een studie over filters, gebaseerd op de transmissielijn
theorie.
In 1950 werd verder geborduurd op de overwegingen van Zobel, door
Norton en Bennet die “polynominale“ filters voorstelden. Darlington
(V.S.A.) en W. Cauer (Duitsland) volgden hen daarin.
Na deze passieve filters
met L , C en R werden
tenslotte,
door
de
komst
van
de
operationele
versterker,
actieve
filters
ontworpen,
Otto Julius Zobel
gekend
onder
de
benamingen Butterworth, Chebychev, Bessel,
Legendre. Deze filterontwerpen zijn nochtans
ook toepasbaar op passieve uitvoeringen met L
en C, en we zullen ons, in wat volgt, daartoe
beperken. In het bijzonder tot Butterworthfilters. Hiervoor geldt een demping, uitgedrukt
in dB : a (attenuatie of verzwakking in dB) =
2n

 ω  



10 × log10 1 + 
  .

 ω τ  

Daarin is

ω
f
=
. De doorlaatband van dit
ω τ Ft

filter strekt zich bij een laagdoorlaat-toepassing
van frequentie nul tot de -3 dB frequentie Ft
uit. Ft wordt ook fc genoemd, de cut-off of
afsnij-frequentie van het filter.
n is de zogenaamde graad van het filter:
eerste, tweede, derde, vierde, enz. graad en
vertegenwoordigt
in
feite
het
aantal
condensatoren en spoelen gebruikt in de schakeling. Een filter van de eerste graad zal er dus
een zijn met 1 condensator in de dwarstak en 1 spoel in de langs- of serietak van het filter.
Naarmate n stijgt, krijgt de doorlaatkromme aan de uitgang van het filter een vlakkere vorm.
Dus minder “rimpel” en de flanksteilheid van de kromme verbetert.
Voor n=1 daalt de steilheid van de kromme met 6 decibel per octaaf of 20 dB per decade. Een
decade is, op de logaritmische frequentieschaal, een afstand tussen bijvoorbeeld 1 en 10.
Voor n=2, bedraagt de daling 12 dB per octaaf of 40 dB per decade.
Een octaafband is het frequentiebereik waarin de bovenste frequentie gelijk is aan tweemaal
de onderste. Een octaafband wordt meestal gedefinieerd door een centerfrequentie die het
meetkundig gemiddelde is van de hoogste en de laagste frequentie.
Dat is: fc = de vierkantswortel uit het product van f1 en f2;

f1 × f2 .

15

Otto Julius Zobel= °20 oktober 1887, Ripon, Wisconsin - † januari 1970, Morristown, New
Jersey. Ingenieur bij AT&T
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Nemen we als voorbeeld een 1000 Hz octaafband, die alle frequenties
zal bevatten vanaf 707 Hz tot 1414 Hz. De 1000 Hz ligt daar
middenin en 1 kHz is inderdaad gelijk aan de vierkantswortel uit het
product van 0,707 kHz en 1,41 kHz;

0,707 × 1,41 , want dat product

is gelijk aan 1; 1,41 is het dubbele van 0,707. Het gaat dus telkens
om een verdubbeling.
De steilheid van een kromme vergroot
daardoor, zo ook in muziekinstrumenten. Er zijn 8 octaven op het
toetsenbord van een piano. -6 dB per octaaf is een factor 2 stijging in
frequentie, -12 dB per octaaf is factor 4, -18 dB per octaaf is factor 8,
en -20 dB per octaaf is factor 10. Dat laatste is een decade. Deze
Hendrik Wade
begrippen werden voor het eerst ter sprake gebracht door Hendrik
BODE
Bode16 met zijn zogenaamde Bodediagrammen17, die vooral in de
regeltechniek en de bedrijfsautomatisering toepassing gevonden hebben. Hierbij onderscheidt
men open-lus systemen en systemen met terugkoppeling (feedBack) of gesloten-lus systemen.
Hendrik Bode was een zeer gewaardeerde wetenschapper en ingenieur van Nederlandse
afkomst .
Een “Bode-plot” is de grafische voorstelling van de amplitude van een signaal, bijvoorbeeld aan
de uitgang van een filter, in functie van de frequentie, op logaritmische schaal. Deze laatste
op de x-as of abscis van de grafiek. Het kan bijvoorbeeld de genormeerde verhouding zijn van
de stroomversterking A op de hoge frequenties tot deze van de gemiddelde frequenties, van
een versterker:

Ah
(db) = − 20 × log10  ω
A mid
 ω2


 wanneer


ω2 veel groter is dan ω.

De twee

asymptoten hebben een gemeenschappelijk breekpunt op ω = ω2 omdat de juiste uitdrukking
van het verloop van de versterkings- of
verzwakkingskromme (uit de theorie van de
versterkers)
is:

 A 
 ω

20 × log10  h  = − 20 × log10 1 + 

 ω2
 A mid 






2

0,5




De macht 0,5 staat voor de vierkantswortel uit
de uitdrukking tussen de haken.

Voor ω = ω2 wordt dat dus de vierkantswortel uit
2, en dat is 1,41. De logaritme daarvan is 0,15
en -20 x [0,15] = -3 dB. De figuren op vorige
bladzijde, van het verloop van de Bodedoorlaatkromme
van
respectievelijk
een
laagdoorlaat- en een hoogdoorlaat filter,
illustreren deze principes voor een R-C filter,
bepaald door uitdrukkingen in de aard van
1
G(ω) = H(ω) =
1 + j× ω×R × C
G(ω) of H(ω) noemt men de transfer functie of
de overdrachtfunctie van het filter. De
uitdrukking stelt een filter van de eerste orde
voor.
16

Hendrik Wade Bode: °24 december 1905 Madison, Wisconsin - †21 juni 1982 Cambridge,
Massachusetts; Amerikaans ingenieur, onderzoeker en uitvinder.
17
Bodediagram: gewoon lijk een combinbatie van twee diagrammen, een van de logaritmische
magnitude tegenover de frequentie en een van de faseverschuiving tegenover de frequentie.
De frequentie is in beide diagrammen logaritmisch weergegeven.
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In een volledig Bode-diagram wordt naast de amplitude-functie van de frequentiekarakteristiek, ook de fase in functie van de frequentie afgebeeld. De fase kan bijvoorbeeld
lopen van nul tot -90 graden met een knik in het midden op -45 graden .
De derde figuur op bladzijde 46 stelt geen R-C, maar een R-L filter voor, ontworpen door
DL6HA voor de onderdrukking van de harmonischen in zijn VFO. Precies hetzelfde filter is
gebruikt door I0JXX, Sandro Marziali in Radio Revista 6-2000 om de harmonischen te
onderdrukken aan de uitgang van zijn zelfgebouwde 144 MHz zender.
Op 400 MHz en daarboven bekomt hij een verzwakking van meer dan 50 dB. De waarden van
zijn filter voor dezelfde figuur (enkel het filter, zonder de transistorversterker), zijn dan:
C1=33 pF, C2=33 pF, L1 is twee windingen dikke geïsoleerde koperdraad op een diameter van
8mm, L3 idem en voor L2 vier windingen op een diameter van 8mm.
Voor een filter met een -3 dB frequentie van 50 MHz, vinden we (uit Radio Revista 2-2000)
C1=C2=83 pF, L1=L3=120 nH, L2 =250 nH. L1=L3 is gemaakt uit twee windingen verzilverde
koperdraad van 2 mm diameter, gewikkeld op een diameter van 12,75mm (op lucht of op een
keramisch spoelenlichaam), L2 is 5,5 windingen, zelfde diameters.
Bekijken we enkele andere laagdoorlaat filters uit communicatie-ontvangers.
Dit zijn
voorbeelden van zogezegd m-afgeleide filters met m=0,6. De theorie hierover is onder meer
uitvoerig terug te vinden in Philips Technisch Tijdschrift (verschijnt spijtig genoeg niet meer)
van enkele jaren geleden. Het gaat hier over laagdoorlaat filters, waar in de serietak geen
spoel staat, maar een parallelkring van L//C. Op de resonantiefrequentie van deze kringen
wordt dus, behalve het laagdoorlaat karakter van het filter, nog een extra stopband werking
ingevoerd. Inderdaad, op zijn resonantiefrequentie heeft een parallel trilkring een zeer hoge
impedantie en zal dus de frequentie waarop hij afgestemd is, niet doorlaten. Dit komt tot
uiting in het eerste voorbeeld van de figuur op bladzijde 47, waar het filter een frequentieband
doorlaat van nul tot 3000 Hz. Het filter komt uit een “TenTec” transceiver en het 3 kHz
kantelpunt is gelegd op -6 dB en niet op -3 dB,
zoals hierboven in de Bode-diagrammen. De
auteur noemt het filter een 7-polig elliptisch
Chebychev-filter en op 3540 Hz bedraagt de
verzwakking al 60 dB .De afsluitweerstand
bedraagt 4700 ohm ,bedoeld als de basisemitter ingangsweerstand van een transistorlaagfrequent-versterker .
We vinden juist hetzelfde filter terug, ontworpen
voor een 50 MHz (-3 dB) frequentie, in
“Communications Quarterly” (zomer 1993). Het
wordt gebruikt voor de onderdrukking van de
harmonischen van een 28 tot 30 MHz VFO. Op
50 MHz bedraagt de verzwakking al 55 dB. De
auteur noemt het een elliptisch laagdoorlaat
filter met als componenten C1=56 pF, C2=130
pF, C3=122 pF, C4=39 pF.
De drie
parallelkringen in de serietakken zijn afgestemd
op 103,25 MHz (8 pF parallel met 297 nH),
50,93 MHz (35 pF parallel met 279 nH), en 61,1
MHz (29 pF parallel met 9,24 µH). Wanneer de
condensatoren geen handelswaarden hebben,
stelt men ze samen uit verschillende parallel
gesoldeerde condensatoren.
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Het tweede voorbeeld op bladzijde 47 stelt een m-afgeleid filter voor dat de harmonischen
onderdrukt buiten de doorlaatband van 0 tot 3000 Hz. Het komt uit “Radio & Television News”
van september 1953, heeft een ingangsimpedantie en een afsluitweerstand van 83 kΩ en de
gebruikte spoel L1 kan tot 50 mA doorlaten.
Men kan dergelijke filters ook uit twee cellen opbouwen, zoals op bladzijde 48 wordt
voorgesteld. Het eerste voorbeeld is ontworpen door W3NQN (E. Wetherhold in QST van
november 1967). De in- en uitgangsweerstand bedragen 500 ohm, de -3 dB afsnijfrequentie
2100 Hz en op 2600 Hz bedraagt de verzwakking al 20 dB. De waarden van de elementen in
de figuur zijn gegeven in µF voor de condensatoren, mH voor de spoelen en kHz voor de
frequenties van de parallelkringen.
Het tweede voorbeeld op diezelfde bladzijde, met een in- en uitgangsweerstand van 1683Ω,
staat beschreven in “Radio Communication” van juli 1979 als een elliptisch laagdoorlaat filter.
De afsnijfrequentie bedraagt 3 kHz, en één van de spoeltjes is een 88 mH spoeltje, gewikkeld
op een ferrietkern, volgens de auteur uit afbraak van WO II surplusmateriaal. Op 4 kHz
bedraagt de verzwakking al 40 dB.
Merken we op dat het ontwerpen van dergelijke filters, zoals hierboven vermeld, al dateert
sedert 1950.
Keren we nu terug naar ons L-C Butterworth filter. Omdat sommige televisiefrequenties op
veelvouden van de frequenties uit de 15 meter band liggen, dus veelvouden van 21 MHz tot 22
MHz, stelt zich in sommige gevallen het probleem van de televisie-interferentie: TVI.
Teneinde de buren niet te storen, vooral met zelfgebouwde transceivers, is het aan te raden
aan de uitgang van de zender een laagdoorlaat filter aan te brengen, dat afgestemd is op 22
MHz. Om dit te ontwerpen kan gebruik gemaakt worden van de waarden in de volgende tabel,
die betrekking hebben op Butterworth filters van de eerste tot de tiende orde (orde = n).
Butterworth-filters hebben een amplitude-karakteristiek die bepaald wordt door
2n

 f  

a = 10 × log10 1 +   

 f τ  

Hierin is a de verzwakking in dB, f de frequentie waarop deze verzwakking wordt berekend, fT
ook fc genoteerd (fcut-off) de afsnijfrequentie waarop de steil afvallende flanken van het filter
een -3dB demping bereikt hebben, n de orde van het filter.
De bovenste lijn van waarden heeft betrekking op de volgende figuur A. de onderste lijn van
waarden op volgende figuur B.
.n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C’1
2
1,4142
1
0,7654
0,618
0,5176
0,445
0,3902
0,3473
0,3129
L’1

L’2

C’3

L’4

C’5

L’6

C’7

L’8

C’9

L’10

1,4142
2
1,848
1,618
1,4142
1,247
1,111
1
0.908
C’2

1
1,848
2
1,932
1,802
1,663
1,5321
1.4142
L’3

0.7654
1,618
1,9319
2
1,9616
1,8794
1,7820
C’4

0,618
1,4142
1,8019
1,9616
2
1,9754
L’5

0,5176
1,247
1,6629
1,8794
1,9754
C’6

0,445
1,1111
1,5321
1,7820
L’7

0.3902
1
1,4142
C’8

0,3473
0.9080
L’9

0,3129
C’10

De waarden in de tabel staan in Farad voor de condensatoren en in Henry voor de spoelen .
Ze gelden voor filters met een in-en uitgangs-weerstand van 1 ohm en een afsnijfrequentie
1
(Hz) = Ft
van 1 rad/sec = f T = fc =
2Π
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Laten we als voorbeeld met de tabel het hierboven vermeld laagdoorlaat filter ontwerpen voor
Ft=22 MHz (Ft is de -3 dB frequentie), met een in- en uitgangsweerstand van 50 ohm.
R
Daarvoor gebruiken we de algemene uitdrukking: L2 =
6,28 × Ft × L'2
Dit geeft:
50

L2 =

6,28 × 22 × 10 6 × 2
= 0,000000181 Henry

of

= 0,18 µH

De capaciteitswaarde van de condensator wordt
berekend uit:
1
C1 = C3 =
6,28 × Ft × R
=

1
6,28 × 22 × 10 6 × 50

= 1,45 × 10 −10 Farad
= 145 pF

We ronden af op de handelswaarde 150 pF. Dit
filter is hiernaast voorgesteld in voorbeeld 1.
Vermits we een C1 en een C3 gebruikt hebben
met als basis C’1 en C’3, blijkt uit de tabel dat n
= 3. Het is een Butterworth filter van de derde
orde.
De verzwakking in dB kan afgelezen worden uit
de volgende grafiek in functie van de verhouding
f/Ft.
Voorbeeld:
f/Ft = 6, dan is de verzwakking 30 dB. Dat is dus
op een frequentie van 6 x 22 MHz = 122 MHz.
Daaraan ziet men dat voor hogere frequenties,
bijvoorbeeld in de 144 MHz band of de 470 MHz
band of op de kleurentelevisiefrequenties van
band I =470 tot 606 MHz en in band II van 606
tot 810 MHz, de verzwakking sterk zal
toegenomen zijn.

Overgang van laagdoorlaat naar hoogdoorlaat-filter.

De hierboven staande tabel en de figuren A), B), C) en D), laten toe over te gaan van een
laagdoorlaat naar een hoogdoorlaat Butterworth filter met bijvoorbeeld een in- en
uitgangsweerstand van 75 ohm, en Ft bijvoorbeeld gelijk aan 60 MHz.
1
1
Daarvoor wordt L’ gelijk aan C' =
en C’ wordt gelijk aan L' =
.
C'
L'
Nemen we als voorbeeld voor n=4 uit de tabel:
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o C’1 (hoogdoorlaat) =

1
1
(laagdoorlaat) =
= 1,32
0,7564
L'1

o L’2 (hoogdoorlaat) =

1
1
(laagdoorlaat) =
= 0,54
1,848
C'2

o C’3 (hoogdoorlaat) =

1
1
(laagdoorlaat) =
= 0,54
1,848
L'3

o L’4 (hoogdoorlaat) =

1
1
(laagdoorlaat) =
= 1,32 .
C'4
0,7564

De uitdrukkingen om de werkelijke waarden van de spoelen en de condensatoren te berekenen
zijn dan:
R
hoogdoorlaat
L2 =
6,28 × Ft × L'2
75
=
6,28 × 60 × 10 6 × 0,54
= 0,00000037 H of 0,37 µH
L4 =
=

R
hoogdoorlaat
6,28 × Ft × L'4
75

6,28 × 60 × 10 6 × 1,32
= 0,000000151 H of 0,15 µH
C1 =
=

1
hoogdoorlaat
6,28 × Ft × R × C'1
1
6,28 × 60 × 10 6 × 75 × 1,32

= 26,8 × 10 −12 F of 26,8 pF
C3 =
=

1
hoogdoorlaat
6,28 × Ft × R × C'3
1
6,28 × 60 × 10 6 × 75 × 0,54

= 65,5 × 10 −12 F of 65,5 pF

Het filter met deze berekende waarden is in de figuur hierboven voorgesteld als voorbeeld 2.
Hieronder volgen enkele BASIC-programma’s voor het berekenen van zogenaamde constante
K- filters . Dit zijn eenvoudiger te berekenen filters dan de Butterworth , Chebycheff , Bessel en andere uitvoeringen Men ontwerpt ze op een eenvoudige manier door toepassing van de
complexe-getallen-theorie op eenvoudige vierpolen .
Als eerste, een BASIC-programma om een constant-K hoogdoorlaat-T-filter te berekenen met
L en C :

Hoogdoorlaat , T - constant - K - filter met L en C .

Het filter bestaat uit twee gelijke condensatoren C in de
serietak, met daartussen een spoel L in de dwarstak. De
doorlaatband strekt zich uit van de afsnijfrequentie fc tot
oneindig.
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Het programma berekent de waarden van de spoel in mH en van de condensator(en) in µF.
Om het programma te gebruiken, is het enkel nodig de afsnijfrequentie in Hertz in te voeren
en de afsluitweerstand (in- en uit zijn gelijk) in Ω.
10 PRINT " Hoogdoorlaatfilter: 2 condensatoren C en één spoel L"
20 PRINT " Hoogdoorlaat constant K-filter in T - uitvoering "
30 PRINT " De twee C's staan in de langstak,de L in de dwarstak"
40 PRINT
50 INPUT " Geef de waarde van de afsluitweerstand in ohms : " ; R
60 PRINT
70 INPUT " Geef de afsnij-frequentie fc in Hertz : " ; F
80 Pi = 3.14159
90 L = R/(4*Pi*F)
100 L = (1E5*L+0.5)/100
110 C = 1/(4*Pi*F*R)
140 C = 2*C*1E6
150 C1 =(100*C+0.5)/100
160 PRINT " De waarden van de filter-componenten zijn : "
170 PRINT
180 PRINT " L = " ; L; " milliHenry "
190 PRINT
200 PRINT "C = " ; C1 ; " microFarad "
210 PRINT
220 PRINT " Einde van het programma "
230 END
Na de Run:
Hoogdoorlaatfilter : 2 condensatoren C en één spoel L
Hoogdoorlaat constant K-filter in T - uitvoering
De twee C's staan in de langstak,de L in de dwarstak
Geef de waarde van de afsluitweerstand in ohms : 50
Geef de afsnij-frequentie fc in Hertz : 1000000
De waarden van de filter-componenten zijn :
L = 0.89788769e-2 milliHenry
C = 0.81831016e-2 microFarad
Einde van het programma

Laagdoorlaat, Pi - constant - K - filter met L en C .

10 PRINT
" Laagdoorlaat constant K-filter in Pi - uitvoering "
20 PRINT
30 INPUT " Geef de waarde van de afsluitweerstand in ohms : " ; R
40 PRINT
50 INPUT " Geef de afsnij-frequentie fc in Hertz : " ; F
60 Pi = 3.14159
70 L = R/(Pi *F)
80 C = 1E6/(Pi*R*F*2)
90 C = (100*C+0.5)/100
100 L1 =(1E5*L+0.5)/100
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110
120
130
140
150
160
170
180

PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
END

" De waarden van de filter-componenten zijn : "
" L = " ; L1; "
"C=" ;C; "

milliHenry "
microFarad "

" Einde van het programma "

Na de Run:
Laagdoorlaat constant K-filter in Pi - uitvoering
Geef de waarde van de afsluitweerstand in ohms : 50
Geef de afsnij-frequentie fc in Hertz : 3000
De waarden van de filter-componenten zijn :
L = 5.31016925 milliHenry
C = 1.06603385 microFarad
Einde van het programma

Nog enkele voorbeelden van laagdoorlaat-filters .
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Het eerste voorbeeld in de linkerbovenhoek is een merkwaardig voorbeeld van een
laagdoorlaat filter, gebruikt als ruisfilter voor de opnamekop van een platendraaier. Er zijn
nog altijd verzamelaars van oude 78- en 45-toeren grammofoonplaten en iedereen weet hoe
vervelend de ruis daarvan kan zijn bij de weergave van de muziek.
In “Radio-Bulletin” nr.12 uit 1950, beschrijft A.M. Mulder uit Den Haag een volgens hem “zeer
effectief “ ruisfilter, waarvan de condensator C2 bestaat uit de eigen capaciteit van de
afgeschermde pick-upkabel; C2 wordt geschat op 110 pF.
De uitgangsweerstand R is in feite een potentiometer van 250 K, die als sterkteregelaar dient
voor de volgende niet voorgestelde trap. C1 is een regelbare condensator van 260 pF met
pertinax diëlectricum.
Zo een platte uitvoering van draaibare condensator zoals we die vroeger gekend hebben in de
voorlopers van draagbare radio ‘s. De pick-up was een kristal-type. Het geheel wordt
afgeschermd tegen het oppikken van brom.
De auteur geeft in de tabel onder de figuur nog enkele waarden, die er op wijzen dat zijn
ontwerp geen constante K-filter is, maar een m-afgeleid filter .

Berekening van een hoogdoorlaat RC filter .
Men gaat uit van de afsnijfrequentie
fc en van weerstand
R met een
gekozen handelswaarde. De waarde
van de condensator wordt dan
berekend uit :
1
CµF =
2 × Π × R kΩ × fkHz
Voorbeeld:
men wenst een afsnijfrequentie van
200 Hz, vertrekkend van een
weerstand van 10 MΩ.
1
C=
2 × 3,14 × 10000 × 0,2
= 0,0000796 µF of 79,6 pF
Anderzijds kan men vertrekkend van een gekozen handelswaarde van C , de weerstand R
berekenen :
1
R kΩ =
2 × Π × CµF × fkHz
Indien men zowel R als C kent , of gekozen heeft , kan men daaruit de afsnijfrequentie van het
filter berekenen:
1
fkHz =
2 × Π × R kΩ × CµF
Tekent men een vektordiagramma voor de ingangsspanning die zich verdeelt over de
weerstand en de condensator, dan kan men de uitgangsspanning van het filter berekenen uit:
Vin
Vuit =
1/2
2

 fc kHz  




1 +  f
 kHz  

Op de afsnijfrequentie f = fc, met Vin = 1 V,wordt
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Vuit =

1

(1 + (1) )

2 1/2

1

=

1/2

2
= 0,707106

Hiermee stemt een verzwakking overeen van
V 
G = −20 × log10  uit 
 Vin 
= −20 × log10 (0,707106 )

= −3 db

bij een fasehoek
V
arccos uit
 Vin




= arccos(0,707106 )
= 45°

Nemen we een ander voorbeeld, met fc=1 en f = 8, dan is
1
Vuit =
1/2
1 + (1 / 8)2
1
=
1,0156251 / 2
1
=
1,00778
= 0,992277

(

)

wat een verzwakking geeft G = −20 × log10 (0,992277 ) = − 0,067 db

De Baxandall toonregel schakeling.
Van alle laagfrequente toonregel schakelingen is de Baxandall (ook Baxendall geschreven) één
van de meest gekende en gebruikte.
Ze was oorspronkelijk uitgevoerd met een potentiometer met een middenaftakking, een
element dat slechts moeilijk in de handel te vinden is, maar daar hebben verschillende
ontwerpers een oplossing voor gevonden.
De schakeling wordt vanuit de emitter van een emittervolger gestuurd. Vanuit de collector kan
ook of via een “IC”18. Van deze drie mogelijkheden is hieronder een uitvoering afgebeeld,
samen met een typische klankregel-dB karakteristiek voor de hoge en de lage tonen.

18

IC= Integrated Circuit (= Gedrukte schakeling).
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In de schakeling met het IC SL402A is het mogelijk de versterking van dit IC. te regelen met
de 100 kΩ potentiometer.
De hoge en lage tonen worden geregeld met de twee potentiometers die in een praktische
schakeling op het voorpaneel van het toestel instelbaar zullen zijn. De lage toonregeling laat
een variatie van -12 dB tot +12 dB toe op 100 Hz en hetzelfde decibelbereik wordt bestreken
door de hoge toonregeling. De kruisfrequentie ligt op 1 kHz. Dit alles is zichtbaar op de
klankregel karakteristiek.

Wisselfilters ( “cross-over “) voor luidspreker installaties.
Indien men Hi-Fi (tot 20 kHz) apparatuur
gebruikt met slechts 1 luidspreker, kan men er
zeker van zijn dat niet het volledig
frequentiespectrum
van
de
installatie,
versterker en luidsprekers samen, gebruikt
wordt. De luidspreker geeft slechts weer wat
hij gemakkelijk kan verwerken.
Om een zo groot mogelijk frequentiebereik
hoorbaar te maken, is een hoge- en lage tonen
luidspreker nodig (soms nog een derde, voor de
middenfrequenties), de zogenaamde tweeter en
woofer. De conus van de woofer wordt slechts
traag in beweging gezet door de lage tonen, terwijl de
conus van de tweeter de hoge tonen kan volgen. Men
noemt de wisselfrequentie deze waarbij de spanning van
de tweeter het initiatief overneemt van deze naar de
woofer.
Dit wordt duidelijk gemaakt door de karakteristieke
krommen hierboven. De overname kan gebeuren op –
bijvoorbeeld- 1000 Hz, maar ook op 500 Hz of 600 Hz,
enz.
Men gebruikt wel bij voorkeur
gelijkohmige
luidsprekers, allen 4 ohm, of 8 ohm, of 500 ohm, 600
ohm, enz.
De figuur toont cross-over krommen, die 6 of 12 en 18 dB
per octaaf dalen, vanaf de afsnijfrequentie fc. Op de
kruisfrequentie geven de (in dit geval twee) luidsprekers
even goed weer.
Men kan een wisselfilter van de eerste orde maken met
slechts 1 condensator en 1 spoel die een verzwakking van
6 dB per octaaf oplevert. Maar hiermee verkrijgt men
geen scherpe scheiding.
Het is beter twee spoelen en twee condensatoren te
gebruiken (als respectievelijk hoogdoorlaat filter naar de
tweeter en laagdoorlaat filter naar de woofer) in een
tweede-orde filter, waarvan een verzwakking van 12 dB
per octaaf kan verwacht worden. Omdat er nogal grote
(wissel-)stromen door de spoelen lopen, is het best ze te
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wikkelen met geëmailleerde koperdraad, niet dunner dan 1,5 mm diameter. Het zijn spoelen
zonder magnetische kern, omdat deze laatste hysteresis- en magnetische verliezen
veroorzaakt, gepaard gaande met opwarming.
Voor het derde orde, 18 dB per octaaf filter voorbeeld, vorige bladzijde rechts afgebeeld, en
ook hieronder, gelden de volgende berekenings-formules :
0,1061
(F )
C1 =
RH × f
C2 =

0,3183
RH × f

C3 =

0,2122
RL × f

(F )
(F )

0,1194 × R H
f
0,2387 × R L
L2 =
f
0,0796 × R L
L3 =
f
L1 =

(H)
(H)
(H)

Illustreren we het gebruik van deze uitdrukkingen door de berekening van de waarden uit het
voorbeeld. De R’s zijn 8 ohm en de kruisfrequentie f = 1000 Hz.
0,1061
C1 =
= 0,00001326 Farad of 13,26 µF
8000
0,3183
C2 =
= 0,00003978 Farad of 39,78 µF
8000
0,2122
C3 =
= 0,00002652 Farad of 26,52 µF
8000
0,1194 × 8
L1 =
= 0,0009552 Henry of 0,9552 mH
1000
0,2387 × 8
L2 =
= 0,0019 Henry of 1,9 mH
1000
0,0796 × 8
L3 =
= 0,0006368 Henry of 0,6368 mH
1000
De tabel op de volgende
bladzijde geeft de waarden
van
condensatoren
en
spoelen voor een 12 dB per
octaaf,
tweede
orde
wisselfilter, zowel voor 8Ω
als 4Ω luidsprekers.
Wanneer
een
8Ω
condensator
bijvoorbeeld
14 µF is, dan is hij voor een
16Ω luidspreker 7 µF, dus
de waarden delen door 2.
Wanneer een spoel bij een
8Ω luidspreker een waarde
heeft van 1,8 mH, dan
wordt dit voor een 16Ω
luidspreker 3,6 mH, dus die
waarden vermenigvuldigen met 2.
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De condensatoren mogen niet van het elektrolytisch type zijn, dus gepolariseerd; dat wil
zeggen dat er geen + of - mag opstaan .
Kruisfrequentie
In Hz
80
200
250
320
400
520
640
800
1000
1600
2000
2500

8Ω C1
µF
175,33
70,28
56,20
43,90
35,14
27,00
21,99
17,53
14,00
8,78
7,03
5,60

8Ω L1
mH
22,51
9,00
7,21
5,63
4,50
3,46
2,81
2,25
1,80
1,13
0,90
0,72

4Ω C1
µF
351,24
140,55
112,41
87,81
70,28
54,01
43,98
35,07
28,04
17,56
14,05
11,24

4Ω L1
mH
11,26
4,97
3,60
2,81
2,25
1,72
1,40
1,12
0,90
0,56
0,50
0,36

Natuurlijk zijn er ook oplossingen
mogelijk met drie luidsprekers. De
hoernaast staande figuren geven
daar twee voorbeelden van.
In het eerste voorbeeld voor een 50
W
versterker
wordt
voor
de
middenfrequente luidspreker een
combinatie
van
twee
filters
toegepast.
L2
en
C2
vormen
een
hoogdoorlaatfilter, terwijl L3 en C4
een laagdoorlaatfilter vormen. De
combinatie van deze twee filters
vormt een banddoorlaatfilter voor de
middenfrequenties.
De potentiometer P1 laat toe de
bijdrage van deze luidspreker te
regelen in het totale klankvolume.
Hetzelfde
wordt
door
P2
verwezenlijkt voor de hoge-tonen
bijdrage van de tweeter.
De tweeter werd gekozen voor een
weergave van 5000 Hz tot 20000
Hz, hoewel we deze laatste hoge
frequentie niet meer horen (ultrasonoor: we horen maar tot 16000 Hz), de woofer voor 0 tot
400 Hz en de midden-bereik luidspreker voor 400 Hz tot 5000 Hz. Het zijn alle drie 8Ω
luidsprekers.
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Kristal filter.
Equivalent schema van een kristal hiernaast afgebeeld.
Cs = capaciteit van de houder.
De doorlaatkromme van een kristalfilter is een mooie
toepassing van het gebruik van de decibel.
Bij het luisteren naar de korte golf, valt op dat de stations
boven elkaar zitten. Een storend signaal dichtbij dat van
een gewenst signaal, zal niet alleen in de hoogfrequent
versterker storend zijn, ondanks de goede selectiviteit van
deze, maar na de mengtrap ook nog in de middenfrequent
versterker
en
de
volgende
trappen
van
de
superheterodyne.
Om het weg te filteren zijn een ganse reeks keramische
filters ontwikkeld, en mechanische filters zoals in de
“Collins 75A” ontvanger, maar daarover hebben we het hier
niet omdat dit een verhaal op zich is. Ook niet over ladderfilters die bestaan uit meerdere
kristalcellen in serie en die in een SSB/EZB-systeem dienen om 1 zijband weg te filteren,
bijvoorbeeld uitgerust met goedkope
4,43 Mhz kristallen uit afbraak-kleuren-televisieontvangers, of op frequenties van 3,57 Mhz, 8 of 9 MHz,enz.
Storingen kunnen soms nog aangepakt worden door in de laagfrequent versterker alle
frequenties weg te filteren boven de 3 kHz en beneden de 300 Hz, zonder de verstaanbaarheid
te schaden zoals al hierboven op bladzijde 45 voorgesteld in de figuur van de radio-ontvanger.
Voor telegrafie ontvangst, is een selectiever
filter nodig. Een eerste techniek daarvoor werd
in 1923 voorgesteld door Zobel, met een filter
van de zogenaamde eerste orde. Later zouden
hogere-orde filters volgen.
In 1929 kwam Mason met een “lattice”-filter,
vrij vertaald een traliewerk of lattenwerk filter,
een soort X-schakeling, die men nochtans op
een andere manier kon voorstellen. Zoals in
een brug van Wien, die zowel in een oscillator
als in een doorlaatfilter kan gebruikt worden.
Het kristal, of bij een volledige “lattice”,
meerdere kristallen, waren met een AT, BT of
CT snede geslepen voor frequenties beneden de
30 MHz, omdat een slijping op hogere
frequenties hen te dun en te breekbaar zou
maken.
De werking van een kwartskristal, vroeger gevonden in rivieren in Brazilië en achteraf
kunstmatig gegroeid in fabrieken die er hun specialiteit van maakten, berust op het
zogenaamd piëzo-elektrisch effect.
Wanneer het kristal wordt aangestuurd door een
hoogfrequente spanning met de gepaste frequentie op de elektroden waartussen het in zijn
houder geklemd zit, gaat het mechanisch trillen binnen zijn smalle doorlaatband. Hierbij
treden twee resonantiefrequenties op: een lage, de doorlaatfrequentie van zijn serietak, en
een hoge die daar onmiddellijk op volgt, en de parallelresonantie is van de seriekring LCR, die
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parallel staat met de parallelcapaciteit CS van de houder (S van strooikapaciteit of van
schadelijk), als strooicapaciteit van de twee metalen plaatjes die op het kristal drukken, of van
de soldeerpunten op de twee vlakke zijden van het kristal die de metalen plaatjes vervangen.
Men kan nu met een uitwendig element, bijvoorbeeld met een zogenaamde
paddingcondensator Cp, afstemmen op 1 van de 2 frequenties. De mechanische trilling wordt
dan omgezet in een elektrische spanning, waarbij het kristal werkt als een doorlaatfilter met
zeer kleine serieweerstand, omdat de reactanties in de seriekring met C en L elkaar opgeheven
hebben op serieresonantie. Ofwel als sperfilter op de parallelresonantie-frequentie.
De hoge Q van een kristal, maakt dat zijn
doorlaat bandBreedte slechts enkele honderden
Hz bedraagt. Dus een schakeling met 1 kristal
is enkel geschikt voor telegrafie toepassingen.
Daarom kan men het uitschakelen met een
schakelaar die er parallel over staat.
In de brugschakeling hebben de middenfrequente spanningen in A en B een tegengesteld teken, vermits de middenaftakking van
de
middenfrequent
transfo
naar
massa
verbonden is, ofwel de aftakking tussen de
condensatoren C2 en C3.
In het equivalent schema zijn de spanningen
van de twee generatoren G1 en G2 gelijk en
tegengesteld.
De serie resonantiefrequentie
van het kristal is gelijk gekozen aan de
middenfrequentie van de ontvanger.
De
stroom door de takken AF en BF, in het
bijzonder doorheen de strooicapaciteit CS en de
paddingcondensator Cp, heffen elkaar op indien de waarde van Cp goed ingesteld wordt.
Daardoor verdwijnen CS en Cp uit de schakeling en wordt de sturende stroom en spanning
naar de ingang van de daaropvolgende middenfrequent versterker enkel bepaald door de zeer
kleine R. L en C zijn zoals vermeld door de serieresonantie uit de schakeling verdwenen door
opheffing van hun gelijke en tegengestelde reactanties. Het kristal is dus praktisch een
kortsluiting op de middenfrequenties. Men kan de waarde van Cp nog wijzigen, om een
storend signaal op te heffen, door het kristal in parallel resonantie te brengen. De spanning
met storende frequentie wordt geblokkeerd, terwijl de bandBreedte voldoende groot blijft om
de andere gewenste seinspanningen door te laten.
In schakelingen, waar een kristalfilter tussen twee middenfrequent versterkertrappen staat,
zal men enkel hoogfrequent transistoren gebruiken, zoals de BF184, BF195, BF240, en
geschikte MOS-types. In de vroegere ontvangers gebruikte men als versterkerbuisjes de
6AK5, de 6BA6, voorafgegaan door de mengbuis 6BE6, enz… De kristallen uit het filter worden
altijd eerst getest in een zelfgebouwde Pierce-oscillator en de frequentie gemeten met een
digitale frequentiemeter. Na de MF-versterkers volgen de detector, AVC- en LF-versterkers.
Bij de ontvangst van niet gemoduleerde telegrafie wordt de draaggolf uitgezonden tijdens de
duur van de strepen en punten, en niets in de rust tussenruimten. De detector levert dus
geen hoorbaar geluid af en het mengen van de signaalspanning met de uitgangsspanning van
een B.F.O.19 levert door zweving op de niet lineaire karakteristiek van de detectiediode een
hoorbare noot op. Deze zweefnoot kan zowel dienen om CW te ontvangen als, met enige
19

BFO= Beat Frequency Oscillator
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moeite, 1 zijband van een SSB-signaal. De frequentie van de zweefnoot is regelbaar door een
lichte verandering van de frequentie van de BFO, die oscilleert op de middenfrequentie ±
enkele honderden Hz.
In kristalfilters met twee kristallen spreekt men over een tweepool-half -lattice filter. De -3 dB
bandBreedte van een dergelijk filter is 1,5 maal
het verschil tussen de twee serie-resonantiefrequenties van de kristallen.
Een 2-pool filter geeft 20 dB verzwakking op de
parallel-resonantie-frequentie, een 4-pool filter
50 dB, een 6-pool filter 70 dB en een 8-pool
filter 90 dB. Het tussenschakelverlies van het
filter zelf bedraagt 1,5 dB tot 3 dB. Bekijken we
enkele eenvoudige voorbeelden:
Wat de filters voor EZB/SSB toepassingen
betreft, is hun doel ofwel de linker zijband (LSB)
of de rechter zijband (USB) te onderdrukken.
Wat uit de balansmodulator komt is een nog
breed signaal van ongeveer 30 kHz. Wanneer
deze spanning door het EZB-filter gestuurd
wordt, snijdt dit daar een plakje uit: 300 Hz tot
3000 Hz van –bijvoorbeeld- de hoge zijband.
Dit is voldoende voor spraakcommunicatie en
kan dus verder versterkt en tenslotte
uitgezonden worden. In het afgebeeld filter
met vijf kristallen geeft het kristal A een extra
draaggolf-onderdrukking van 50%.
De
voorgestelde schakeling is van PA0UHF, en
komt uit een oud nummer (waarschijnlijk 19501960 ) van “Electron” van de VERON. PA0UHF
koos de kristallen met een zodanige frequentie
dat de lage zijband werd doorgelaten.
Hij
gebruikte daarvoor dumpkristallen in zwarte en
bruine uitvoering. Dit waren in feite overtoonkristallen. Bij de zwarte moest men de er
opgedrukte frequentie delen door 54, en bij de
bruine door 72.
Meestal zal men kristallen gebruiken in HC-6U
uitvoering met klein metalen omhulsel. Maar
een goedkopere oplossing bestaat in het
gebruik van de FT-241 en FT243 reeks
kristallen, die de meesten onder ons nog wel
liggen hebben.
De afstand tussen twee opeenvolgende kanalen
daarvan is precies goed voor de ontvangst van
SSB. Wenst men ze te gebruiken voor CW
ontvangst, dan moet men er de frequentie van
verlagen door ze dikker te maken. Het kristal
wordt daarvoor uit zijn houder gehaald door de
vier kleine kruiskopschroefjes van het metalen
dekseltje op de ebonieten houder los te
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schroeven. Het kristal heeft een opgedampte zilverlaag die wordt aangesloten op een batterij
(cel) van 1,5 V via een weerstandje van een paar honderd Ω.
De minpool wordt naar de twee aansluitpennen van het kristal gelegd, de pluspool naar een
draad die in gedistilleerd water gedompeld is, waarin een voldoende hoeveelheid zilvernitraat
(apotheker of drogist) is opgelost.
Nadat het kristal grondig ontvet is met methylalcohol wordt het in die vloeistof
ondergedompeld. Na een zekere tijd, de frequentie controleren in een Pierce-kristal-oscillator
en met een digitale frequentiemeter. Indien de frequentie teveel gezakt is, dan de batterij
ompolen om de neergeslagen zilverlaag weer te verdunnen.
Een full-lattice (blz 62. onderaan) heeft vier kristallen en is goed geschikt om in een EZB/SSB
ontvanger met steil afdalende flank-karakteristiek, de aanpalende interferenties niet door te
laten en de doorlaatband te beperken tot de gekozen linker of rechter zijband (LSB of USB).
Bekijk de karakteristiek bladzijde 61, zesde figuur.
De laatste figuur in de hierboven staande afbeelding toont een USB filter met hoge Q, dus
steile flanken, en vlakke doorlaatkarakteristiek aan de top (bekijk de karakteristiek op blz 61,
6e figuur. De twee transformatoren T1 en T2 zijn identiek, de kristallen Y1 en Y2 staan in de
serietakken en Y3 en Y4 in de shunt-takken. Y1 en Y2, alsook Y3 en Y4 vormen paren die
slechts 20 Hz in frequentie mogen verschillen. Wanneer T1 en T2 afgestemd zijn op 100 kHz,
bv. voor de tweede of derde middenfrequent trap van een dubbel- of tripel-superheterodyne,
dan zijn Y1 en Y2 100,1 kHz kristallen en Y3 en Y4 zijn 103 kHz kristallen. T1 en T2 worden
met een wobulator20 afgestemd op het midden van de doorlaatband 101,5 kHz door C1 en C2
bij te regelen. Het filter is een brugschakeling, vergelijk het met een brug van Wheatstone.
Wanneer de armen van de brug gelijk zijn en hetzelfde teken hebben, inductief of capacitief,
dan zullen de seinspanningen en -stromen die via de twee mogelijke paden van de brug naar
de uitgang vloeien, elkaar opheffen. Wanneer de reactanties een tegengesteld teken en
dezelfde grootte hebben, dus gelijk en tegengesteld zijn, wordt de ingangs-informatie
doorgeschakeld naar de uitgang binnen de doorlaat-karakteristiek van het filter.

Ruis en storingen in telecommunicatieradio ontvangers.
In onze ontvangers verstoren allerlei ruisbronnen de goede ontvangst. Wanneer we naar een
ver verwijderde of zwakke zender luisteren, kan het gebeuren dat het signaal verloren gaat in
een omgeving van gekraak en gesis. Bij de ontvangst van een zwak televisieprogramma is het
al even erg. Op het scherm verschijnen bovenop de gewenste beeldinformatie witte vlekken
van “dwarrelende sneeuw “.
Een groot percentage van de op een signaal zittende ruis wordt gegenereerd in de ontvanger
zelf. Een ander deel is thermische (Gaussiaans-statische) ruis.
Deze ruis is te wijten aan de temperatuurbeweging van de elektronen in een geleider, of een
weerstand, waardoor ladingen zich zodanig verplaatsen dat door hun beweging een thermische
ruisspanning aan de uiteinden van de geleider of de weerstand ontstaat (stroomruis). De
temperatuur beïnvloedt deze bewegingen volgens de wetten van de thermodynamica en
volgens de opzoekingen van Stephan Boltzmann en James-Clerck Maxwell. Ze toonden aan
dat ruisenergie schommelt rond een stabiele evenwichtstoestand.
20

Wobulator= elektronisch toestel voor het uitlijnen van zender of ontvanger op de
intermediaire frequentie. Meestal samen met een oscilloscoop gebruikt.
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Men streeft er naar, dat een goede HF-voorversterker van een radio-ontvanger, een ruisniveau
zou hebben van minder dan 3 dB.

Andere ruisoorzaken:
Shot-effekt-ruis of hagelruis: veroorzaakt door elektronen die een PN-junctie overschrijden
of doorbreken.

Voor het eerst vermeld door Schottky21 in 1918: elektronen die in
elektronenbuizen (die gebruiken we toch nog bijvoorbeeld in HFeindtrappen) vanuit de kathode doorheen het stuurrooster vliegend,
dit en andere roosters en de anode bombarderen waartoe ze
aangetrokken worden.
Schottky noemde dit verschijnsel “het
schroot-effekt of shot-effekt”. Hij stelde vast dat ruis ontstaat in
transistoren door ladingsdragers die de PN-overgang overschrijden op
weg naar de collector (“flicker-“ruis). Om de ruis zo gering mogelijk
te houden, beslistte R.C.A. indertijd om de collector-emitterspanning
zo laag mogelijk te houden. Dus indien een transistorschakeling nog
even goed werkt bij 5 V (TTL), dan is het niet nodig er 12 V
Walter H.
SCHOTTKY
gelijkspanning op toe te passen. Hetzelfde geldt voor de
emitterstroom (is maar weinig groter dan de collectorstroom), die
men het best beneden de 0,2 mA houdt. Natuurlijk kan men in veel (vermogen-)toepassingen
deze waarden niet aanhouden, maar het zijn streefcijfers.
geïnduceerde ruis in de gate-kring van FET ‘s door de source-drain-stroom.
verdelingsruis als gevolg van de stroom tussen de basis en de collector in transistoren. Ook
in radiolampen met meerdere elektroden (penthode, hexode,..) en de looptijd van de
elektronen. De triode heeft de geringste ruis. Denken we bijvoorbeeld. aan de algemene
toepassing van de triode 811 (of 809) in lineaire versterkers met 3 of 4 dergelijke buizen.
ruis opgewekt door lekstromen in connectoren van kabels. Daarom is het best in alle
systemen zo weinig mogelijk verbindingsstukken te gebruiken, ook alles goed vast te solderen
en plaatsen die moeten geaard worden, degelijk te aarden
Ruis bij lage frequenties, f meestal beneden 1 kHz tot zeer lage frequenties 10-4 Hz. Men
noemt deze ruis “PopCorn” ruis en de spanning in het kwadraat of de (collektor)stroom in het
kwadraat doorheen een transistor, een dunne filmschakeling of een buis, is evenredig met 1/f.
De spanning of de stroom zelf is dus evenredig met 1 gedeeld door de vierkantswortel uit f.
Vooral puntkontakt transistoren bleken in de eerste jaren na de uitvinding van de transistor in
1947, deze ruis te vertonen: 40 tot 60 dB in puntkontakt transistoren ten opzichte van 10 tot
15 dB in junctie (=gelaagde) transistoren.
Ruis veroorzaakt door fluctuaties in de toestand van de zonne-atmosfeer: rond de 6000
graden Kelvin (ook veel waterstof-ruis op de frequentie van de waterstof-atmosfeer) in
vergelijking met de ruis van de maan op 200 graden Kelvin. De zonneruis speelt een hoofdrol
op centimeter golflengten, en is veel zwakker op de lange golven, behalve tijdens heftige
uitbarstingen van plasma aan de zonne-oppervlakte, die ook op metergolven merkbaar zijn.
Soms veroorzaken zonne-uitbarstingen het volledig wegvallen van de radioverbindingen
(“black-out“).

21

Walter H. Schottky: °23 juli 1886, Zürich, †Zwitserland – 4 maart 1976, Pretsfeld, Duitsland.
Duits fysicus die een grote rol speelde in de ontwikkeling van de elektronentheorie.
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Benevens de straling van de zon heeft men de voorbije jaren ook de temperatuurstraling
onderzocht van de maan en van de planeten Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. Atmosferische
ruis is de belangrijkste ruisbron boven de 50 MHz. Dit is onder meer te wijten aan de snel
afnemende nuttige signaalsterkte van een uitgezonden signaal bij dx-propagatie.
Kosmische ruis uit de ruimte van de sterrenstelsels, van de interstellaire materie. Dit is een
elektromagnetische straling die uitgaat van bepaalde gedeelten van het heelal, in het bijzonder
van het melkwegstelsel. Komt soms voor op golflengte tussen 1 m en 25 m. Kosmische ruis
daalt normaal met de derde macht van de frequentie, zodat deze ruis nog maar weinig invloed
heeft boven de 200 MHz (belangrijk voor televisie-ontvangst).
Onweders en bliksem (QRN) en het poollicht. Stormen boven equatoriaal Afrika, boven de
Caribische eilanden, Noord-Indië, en andere zones langs de evenaar, maken deze plaatsen
bijzonder kwetsbaar voor door onweer gegenereerde ruis .
QRM: splatter van naburige stations die zeer dichtbij onze ontvangst-/zendfrequentie
opereren, intermodulatie- en cross-modulatie storingen, door de mens gemaakte storingen.
Men situeert ze in het bereik tussen 1 en 500 MHz, zoals spanningspieken van
thyristorvoedingen die doorstralen op het elektriciteitsnet, ontsteking van de niet ontstoorde
bougies van voorbijrijdende auto’s, van grasmachines, fluorescente verlichting, elektrische
motoren, medische apparatuur, TVI van de zenders van amateurs die niet voldoende
laagdoorlaatfilters met L in de seriekring gevolgd door een C in de parallelkring en
afschermingen ingebouwd hebben in hun zelfgemaakte apparatuur, van afstandsbestuurde
vliegtuigjes en boten op frequenties tussen 27 en 28 Mhz, de CB-band inbegrepen, enz. Hier
en daar probeert men er wat tegen te doen met storingsbegrenzers, spanningspiekversterkers
die pieken in tegenfase genereren om de binnenkomende storende op te heffen, een goed
werkende A.G.C.-A.V.C.-A.S.R.-schakeling, laagdoorlaatfilters, kristalfilters,... De meeste door
de mens veroorzaakte storingen zijn vertikaal gepolariseerd. Men doet er dus goed aan zoveel
mogelijk horizontaal gepolariseerde antennen te gebruiken voor het zenden/ontvangen met
transceivers, dan omzeilt men reeds voor een gedeelte de storingsinvloeden .
Storingsimpulsen, bv. van thyristorvoedingen, kunnen een zeer grote amplitude hebben die
de verzadiging van de versterkertrappen veroorzaken. Daartegen kan men een schakeling
inbouwen die tijdens de korte tijd van de impulsen de ontvangst uitschakelt. Soms is in de
middenfrequent versterker een filter ingebouwd, waarvan de vertragingstijd de
storingsimpulsen verbreedt, zodat ze beter kunnen uitgeschakeld worden. In dubbele -of
drievoudige- conversie-superheterodynes zal in de tweede mengtrap de plaatselijke oscillator
in veel gevallen in staat zijn stoorimpulsen tot buiten de doorlaatband van de daaropvolgende
middenfrequent versterker te verplaatsen. In FM-ontvangers krijgen storingen minder kans
door de amplitudebegrenzer die voor de discriminator zit. In SSB gebruikt men een spectrumanalyzer voor ruismetingen.
Noise-blankers of storingsonderdrukkers zijn in feite lapmiddelen die zelden goed werken.
Het is veel beter de oorzaak aan de bron aan te pakken en er alles aan te doen opdat elke trap
in een ontvanger zo weinig mogelijk ruis zou invoeren.
Het gebruik van geaarde
basisversterkers is daarbij aan te raden (of geaard rooster-versterkers in lineaire
eindversterkers). De geaarde basis of de geaarde roosterversterker munt uit door zijn
stabiliteit. Neutrodyniseren is niet nodig, deze versterker zal nooit parasitair oscilleren.
Doordat zijn ingangsweerstand klein is (ingang op emitter of kathode) zal de ruis van bij de
aanvang klein zijn. De uitgangsimpedantie is groot, hetgeen allerlei vormen van aanpassing
toelaat naar een volgende trap. Doordat de ingangsweerstand op de emitter niet ontkoppeld
is, voert deze een stroomtegenkoppeling in, waardoor de ruis doeltreffend onderdrukt wordt.
Voor alle schakelingen van HF-versterkers geldt dat een goede buitenantenne zorgt voor een
goede signaal/ruis verhouding. Een verlies van 6 tot 10 dB versterking in -de HFversterker
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betekent dat de in de antenne geïnduceerde emk. 2 tot 3 maal zou moeten vergroten om dit
verlies te compenseren. Een binnenantenne levert bijvoorbeeld slechts 9 µV per meter af,
terwijl een buitenantenne in hetzelfde geval een 300 µV per meter sterk veld zou oppikken.

Ruisarme hoogfrequent versterkers .

Hieronder volgen drie voorbeelden van geaarde basisschakelingen (GB), waarvan zoals
hierboven reeds vermeld, geweten is dat dit de transistor-opstelling is met de geringste ruis.
1) Het eerste voorbeeld stelt een 2 meter band
HF versterker voor.
Er zijn twee uitvoeringen van aangegeven,
met
en
zonder
antenne
ingangstransformator. Omdat de transistor-ingang
in GB-schakeling laagohmig is, wordt de
emitter afgetakt beneden op de spoel L1.
De GB- uitgang is hoogohmig zodat de
collector van de transistor rechtstreeks naar
een afgestemde parallelkring mag gelegd
worden.
De spanningsdeler R2/R3 in de
basiskring en R1 in de emitterkring, leggen
het werkpunt van de transistor vast en
zorgen voor stabilisatie tegen temperatuursveranderingen.
De condensator C2 legt de basis op
hoogfrequent gebied op nulpotentiaal.
Omdat de transistor in GB een lage
ingangsweerstand heeft, tussen de 50 en 100 ohm, mag men hem ook rechtstreeks naar
een 70 ohm antenne leggen. In de ingangstransfo-loze uitvoering dient C1 van 150 pF om
de gelijkspanning te blokkeren. Nochtans moet opgemerkt dat de schakeling met
afgestemde ingangskring wel ruisvrijer zal werken omdat daardoor reeds enige selectiviteit
ingevoerd wordt, dus een gekozen bandBreedte B. Hoe groter de selectiviteit, hoe kleiner
de ruis .Men kan de ruisfactor (zie verder) van een GB-versterker verbeteren, door tussen
de collector en de emitter een spoel aan te brengen met de gepaste zelfinductie,
bepaalbaar door ruismeting.
2) De tweede schakeling stelt een zogenaamde Norton ruisarme versterker voor, in 1974
ontworpen door David Norton en Allen Podell. Hun bedoeling was de ruis te verkleinen
door het invoeren van een negatieve terugkoppeling of tegenkoppeling. Ruis en andere
storende signalen worden aan de ingang ook nog tegengehouden door de hoogfrequent
smoorspoel RFC van 100 µH. Als transistor dient volgens de auteurs een exemplaar
gekozen te worden dat een niet te kleine collectorstroom trekt, namelijk tussen de 20 en
60 mA, en een type dat hoge frequenties kan verwerken tussen de 1 en 5 GHz.
In “Ham Radio Magazine” worden door Joe Reisert, W1JR, daarvoor de volgende types
aanbevolen: BFW92, BFR 90-91-96, 2N3866, 2N5109, 2N5179, MRF517 en MRF581. De
negatieve feedBack wordt ingesteld door het magnetisch koppelen van de spoeltjes die in
de figuur aangeduid zijn door m, n en 1sp (dit laatste =1 spire=1 winding). Ze zitten op
een ferrietstaafje of op ferrietkralen, die volgens de auteurs het parasitair zelf-oscilleren
van de versterker moeten voorkomen en hem dus bij lage ruis moeten stabiliseren. Het
aantal windingen n en m bepaalt de grootte van de tegenkoppeling: 6 dB voor n=1 en
m=2, 9 dB voor n=5 en m=3, 12 dB voor n=11 en m=4, en 14 dB voor n=19 en m=5. De
diameter (van de ferriet) waarop deze spoeltjes gewikkeld worden is niet vermeld.
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3) De derde schakeling stelt een 20 dB lage-ruis versterker voor met JFET’s van het type
MPF102. C1,C2 en C3 zijn mica-condensatoren of keramische trimmers. De waarden zijn
in de schakeling aangegeven in µF. De weerstanden zijn 1/4 W koolfilm types. Een
dergelijke versterker draagt in grote mate bij tot de verbetering van het ruisgedrag van
ontvangers, in het bijzonder vanaf 14 MHz en hoger, omdat de signaalsterkte opgedreven
wordt om boven de eigen ruis van de ontvanger uit te komen. De versterker staat tussen
de antenne en de ingang van de ontvanger. De potentiometer die de hoogfrequent
versterking van de ontvanger regelt zal zodanig moeten ingesteld worden, dat de
voorversterker de ontvanger niet overstuurt en een verslechtering van het dynamisch
bereik veroorzaakt door het opwekken van intermodulatie-vervorming. Dit betekent het
ontstaan van een interferentie-spanning, dicht bij het gewenst te ontvangen station
gelegen en haar harmonischen die opgewekt worden in de ontvanger zelf. Een ander soort
vervorming is kruismodulatie.
Hier mengen twee ongewenste binnenkomende HFspanningen samen en produceren een signaal dat dichtbij de frequentie van het gewenst te
ontvangen signaal gelegen is. Kruismodulatie komt bovenop de gewenste draaggolf te
zitten en overstemt deze. Ze treedt vooral op in de eerste hoogfrequent trappen van de
ontvanger en het verschijnsel doet zich vooral voor wanneer op de antenne zeer sterke
storende signalen vallen.
De temperatuurbeweging in weerstanden, eerst beschreven door de Amerikaan Johnson
en dus gekenmerkt als “Johnson-ruis”, later (in 1928) vastgelegd door Nyquist in een veel
gebruikte uitdrukking, als het kwadraat van de ruisspanning:

(er )2 = (Vr )2 = (Ur )2

=4×k × T ×B×R

waarin
1,38 × 10 −23
(of W x sec)
°Kelvin
T = de absolute temperatuur in Kelvin (bv. 290°K bij kamertemperatuur) ,
B = de bandBreedte in Hz, van het frequentiegebied waarin de ruis beschouwd wordt,
R = de weerstand in Ω
Lr = vr = de effectieve waarde van de ruisspanning in V.

k = de constante van Boltzmann: k =

Als het gaat over de eigen ruis van een antenne definieert men soms,
vertrekkend van de Nyquist22 uitdrukking, een equivalente
ruisweerstand van een dipool als :
er 2
bij een bandBreedte B= 1 Hz
4×k × T
B is de frequentieband, bepaald door de twee frequenties waarbinnen
de weergavekromme 3 dB gedaald is. Weerstandsruis noemt men
soms “witte ruis”, wanneer hij even groot is op alle frequenties .
R eq =

Bij een temperatuurverandering van T1 naar T2, beschrijft Nyquist het
ruisvermogen als Pr = k × B × (T2 − T1 ) in W.

Harry NYQUIST

Merken we op ,dat in deze uitdrukking geen weerstand voorkomt. In het bijzonder geval, dat
B= 1 Hz, spreekt men over “ruis-dichtheid” met Pr1 = k × T .
Ze is

(1,38 × 10 ) × 290 = 4 × 10
−23

−21

W bij

een kamertemperatuur van 290° K, hetgeen

overeenstemt met 273 (absoluut nulpunt) +17 graden Celsius

23

.

22

Harry Nyquist: °7 februari 1889, Nilsby, Zweden - †4 april 1976, Harlingen, Zweden; Zweeds
elektrotechnicus die belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van de informatietheorie
23
Kelvin/Celcius: Graden Kelvin = Graden Celcius +273
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Sommigen rekenen 20°C als kamertemperatuur en komen dan aan 273+20 = 293°K. Het
ruisvermogen bij 290 graden is toch maar klein en blijft dit ook, zelfs bij een bandBreedte van
0 tot 1000 MHz. Dan bedraagt het vermogen toch nog maar:
4 × 10 −21 × 10 9 = 4 × 10 −12 W of 4 pW

Men duidt de 290°K temperatuur aan door T0, zodat Po = k × To = 4 × 10 −21 W bij 1 Hz
k × To
waarin e de
e
k × To
1
=
V.
lading is van een elektron, gelijk aan e = 1,6 × 10 −19 C . Dan wordt
e
40
De W is niet praktisch om HF ruis op binnenkomende signalen uit te drukken en daarom
verkiest men de dBm als maat. Dan wordt bij 1 Hz bandBreedte en 290°K, het aantal dBm:

bandBreedte. Voor sommige toepassingen gebuikt men de uitdrukking

 4 × 10 −21 W 
 = −174 dbm / Hz.
10 × log10 
 0,001 W 


De enige manier om het ruisvermogen nog kleiner (in absolute waarde) te krijgen dan deze
waarde, is de temperatuur te verlagen.
Ruis bij B=1 Hz kan bijvoorbeeld met Hewlett-Packard analysers gemeten worden.
Vermenigvuldigd met de werkelijke bandBreedte, levert dit dan de totale ruis op .

Signaal/Ruis-verhouding en ruisfaktor F in ontvangers, antennes, enz.

Teneinde ruis op een standaard wijze te kunnen beschrijven of kenmerken, heeft men het
begrip ruisfactor F ingevoerd. De ruisfactor F is gelijk aan het quotiënt van de signaal/ruis verhouding aan de ingang van het systeem tot deze verhouding aan de uitgang.
Al de hierboven opgesomde ruisoorzaken aan de ingang worden daarbij samengebundeld tot
één globaal ruisvermogen N aan de ingang van het systeem, en vergeleken met het
beschikbaar nuttig ingangsvermogen S. Hiermee definieert men de zogenaamde “signal-tonoise-ratio” of S/N. Deze uitdrukking beschrijft de betrekkelijke amplitude van het signaal en
van de ruis als een spanningsverhouding in een ontvanger ter plaatse van de klank- of
beelddetector, of in één van de middenfrequent versterkertrappen.
Betreft het een televisie-ontvanger, dan is S/N belangrijk voor een voldoende beeldkwaliteit.
In de digitale fotografie betreft het gespikkelde ruis in kleurvlakken.
S/N = (beschikbaar signaalvermogen)/(ruisvermogen). Men kan deze verhouding ook
uitdrukken in decibels: S / N (dB) = 10 × log10 (S / N) .
In apparaten met buizen en transistoren kan F liggen tussen 2 (een goede) en 20 (een
slechte). In VHF-ontvangers ligt F typisch tussen 5 en 10 dB. Bij een ideale ontvanger is F =
1, dus 0 dB. Maar ideaal bestaat niet, dus is F als getal altijd groter dan 1.
Het volgend tabelletje geeft een idee van mogelijke waarden van F :
T° in graden Kelvin
0
2,9
5,8
14,5
29
58
145
290
580
1450
2900
5800
14500
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F (getal)
1
1,01
1,02
1,05
1,1
1,2
1,5
2
3
6
11
21
51

F (dB)
0
0,1
0,2
0,5
1
1,3
1,6
3
5
8
10,5
13,3
17
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Indien de vermogens over een zelfde weerstand gemeten worden, weten we uit het
voorgaande, dat de uitdrukking kan overgaan tot 20 maal de logaritme van S/N waarbij dan S
en N als spanning geschreven worden.
Voorbeeld:
De signaal/ruis verhouding is 10 dB, of
10 = 10 × log10 (S / N)
log10 (S / N) = 1 waaruit .
S / N = 10

Hier gaat het over een vermogensverhouding, maar over dezelfde weerstand, zijn deze S en N
ook kwadraten van spanningen. Trekt men uit deze kwadratenverhouding de vierkantswortel,
dan ook uit het tweede lid 10: de vierkantswortel uit 10 is 3,16.
(S / N)spanningen = 3,16 .
Nemen we nu aan dat de nuttige ingangsspanning van het systeem 1,5 mV bedraagt :
 1,5 
 = 3,16 of

 ruissp 
1,5
3,16
= 0,475 mV

ruissp =

Keren we terug naar het ruisgetal, of de ruisfactor F. Deze factor werd in 1957 gedefinieerd
door de IRE24 als de verhouding van het totaal ruisvermogen als B=1 Hz, bij een
kamertemperatuur van 290°K, tot het deel van dat ruisvermogen aan de uitgang van het
systeem, eveneens bij 290°K, To genoemd.
S / Ni
F = i
= (Si / Su ) × (Nu / Ni )
Su / Nu
In het bovenstaande beschreef Nyquist het ruisvermogen als Pr = k × T × B = Ni (Weff )
In een ontvanger met totale versterking G, zal Su = Si × G en zal de ruis opgedreven worden
Pu = Pr × G

tot

= k × T ×B×G.
= Nu
Deze waarde wordt nog aangevuld door de eigen ruis Pe, opgewekt in de ontvanger:
Pu = Pr × G + Pe

De u staat voor “uit” en de e voor “eigen”. Soms schrijft men deze uitdrukking als
Nu = Ni × G + Ne
De i staat voor in(gang) .
1
F =
× N i × G + Ne
Ni × G

(

=1 +

)

Ne
Ni × G

Bij kamertemperatuur To en aangepaste weerstanden in het systeem, was
Ni = k × To × B zodat

F =1+

Ne
k × To × B × G

Op zijn beurt is Ne bij een temperatuur Te gelijk aan

24

IRE= Institute of Radio Engineers
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Ne = k × Te × B × G zodat
T
F =1+ e
of
To
T
F −1= e
To
Deze uitdrukking F-1 vindt men terug in de beschrijving van het ruisgedrag van versterkers in
cascade waarvoor algemeen geldt:
(F − 1) + (F3 − 1) + (Fn − 1)
F1,n = F1 + 2
G1
G2
Gn − 1

Hierin is F = ruisfaktor van het gehele systeem, soms uitgedrukt in dB als “Noise Factor” (NF).
NF = 10 × log10 (F )
Waarbij:
F1 = ruisgetal van de eerste trap.
F2 = ruisgetal van de tweede
trap, enz .
G1 = vermogensversterking
van de eerste trap.
G2 = vermogensversterking
van de tweede trap,enz.
In ruisstudies wordt er veel gewerkt
met het begrip maximaal beschikbaar
vermogen,
geleverd aan een
belasting R, door een generator met
uitgangsspanning U:
P =

Ueff 2
4×R

= 4×k × T ×B×

R
4×R

= k × T ×B

Daaruit
volgt
bij
een
temperatuur van 17°C, dus:
T = 17 + 293 = 310°K

kamer-

Ueff 2 = 1,6 × 10 − 20 × R × B

(uit midden blz 67)
Trekt men hieruit de vierkantswortel
om Ueff. te berekenen, dan kan men
voor verschillende bandBreedten B de
nevenstaande grafieken tekenen:
Volgens het theorema van de
maximum
vermogensoverdrach
wordtt
P =

Ueff 2
4×R

= 1,6 × 10 − 20 × R ×

B
4×R

= 4 × 10 − 21 × B (in W)
of in db :
P = 10 × log10 (4) − 10 × 21 × log10 (10) + 10 × log10 (B )
= 6 − 210 + 10 × log10 (B )
= −204 + 10 × log10 (B )
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Wanneer B = 1000 Hz wordt dit -204 +10 x 3= -174 dB.
Op de 40 m band bedraagt de ruis bijvoorbeeld typisch -103 dBm of 4 S-punten.

Enkele andere voorbeelden:

1. Men wenst de effectieve waarde van de ruisspanning te zoeken, die bij een frequentie van
1 MHz veroorzaakt wordt in een 1 MΩ ingangsweerstand van een elektronische V-meter
(VTVM) bij een kamertemperatuur van 17° C of 290° K.
Oplossing:
Hierboven werd berekend dat bij deze kamertemperatuur

Ueff 2 = 1,6 × 10 −20 × R × B (Joules) . dus
Ueff 2 = 1,6 × 10 −20 × 10 6 × 10 6
= 1,6 × 10 − 8

De vierkantswortel daaruit geeft
Ueff 2 = 1,26 × 10 −4
= 126 µV effectief

Dit betekent dat ingangsspanningen naar de V-meter, die kleiner zijn dan 126 µV, verloren
gaan in de ruis. Een 50Ω weerstand zou in dezelfde omstandigheden slechts 0,9 µV ruis
veroorzaken .
2. We hebben hierboven gezien dat

Po = k × To = 4 × 10 −21 W , bij 1 Hz bandBreedte en een

temperatuur van 290°K. Men vraagt in deze omstandigheden welke ruisspanning een nog
juist hoorbaar telegrafie (CW) signaal van 8 kHz laagfrequent oplevert over een weerstand
van 300Ω
Oplossing:
De ruisspanning
Ueff = (4 × R × B × k × To )1 / 2

(
)
= (3,84 × 10

= 4 × 300 × 8000 × 4 × 10 − 21

)

1/2

−14 1 / 2

= 1,95 × 10 − 7 V of 0,195 µV

3. Een antenne heeft een stralingsweerstand van 75 Ω . De antennetemperatuur is 100000°K.
Deze kan optreden bij elektromagnetische golven in de 10-meterband en wordt
veroorzaakt door de ruisstraling van het melkwegstelsel. Op de 2-meterband is de
kosmische straling veel zwakker en zal de antennetemperatuur liggen tussen de 450°K en
de 1000°K. Op de UHF is deze temperatuur nog lager.
Men vraagt welke ruisspanning aan de antenneklemmen gemeten wordt met een
meetinstrument dat een bandBreedte van 10 kHz heeft.
Oplossing:
Ueff = (4 × k × T × B × R )1 / 2

(

= 4 × 1,38 × 10 − 23 × 100000 × 10000 × 75

)

1/2

= 0,000002035 V of 2,035 µV

Dit is een vrij grote ruisspanning aan de ingang van een communicatie-ontvanger.
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4. In de basiskring van een middenfrequent versterker-transistor is een weerstand van 10 kΩ
opgenomen. Het doorlaatgebied van de versterker loopt van 8 MHz tot 10 MHz. De
belastingsweerstand RL is 5 kΩ en de versterking 10000x. De omgevingstemperatuur
bedraagt 20°C of 293°K. Men vraagt de effectieve waarde van de ruisspanning over de
belastingsweerstand en het in deze weerstand ontwikkeld ruisvermogen.
Oplossing :
De effektieve bandBreedte B = (10-8) MHz = 2 MHz. De ruisspanning aan de ingang van
de versterker is dus :
Ueff = (4 × k × T × B × R )1 / 2

(

= 4 × 1,38 × 10 − 23 × 293 × 2000000 × 10000

)

1/2

= 0,000018 V of 18 µV

De versterking bedraagt 10000, dus aan de uitgang van de versterker is de ruisspanning
gestegen tot 10000 x 0,000018 V of 0,18 V. Het ruisvermogen in de belastingsweerstand
is volgens de wet van Joule
Ueff 2
0,18 2
=
W
RL
5000
= 0,0000065 W of 6,5 µW

5. De hoogfrequent versterker van een kleurentelevisie-ontvanger is afgestemd op 185,23
MHz. De spoel van de kring staat parallel met een kondensator van 10 pF en de Q-faktor
van de ingangsschakeling is Q= 15. De -3 dB bandBreedte B = 9 Mhz.
De omgevingstemperatuur is 20°C.
Uit de theorie van de parallelkringen,weten we dat de impedantie bij resonantie is:
L
L
Z=
= ω×
C×R
ω×C×R
L
ω×
R
=
ω×C
Q
=
ω×C
waaruit naar analogie, de equivalente ruisweerstand is:
Q
R =
ω×C
15
1
=
=
2 × Π × f × C 6,28 × 185,23 × 10 6 × 10 × 10 −12
= 1290 Ω

De daarmee overeenstemmende ruisspanning is
Ueff = (4 × k × T × B × R )1 / 2

(

= 4 × 1,38 × 10 − 23 × 293 × 9 × 10 6 × 1290

)

= 0,00001370 V of 13,7 µV

hetgeen overeenstemt met een aantal decibels boven 1 µV of
20 × log10 (13,7) = 22,73 dbµV
Het ruisvermogen dat hiermee overeenstemt is volgens het hierbovenstaande:
Po = k × To = 4 × 10 −21 W, bij 1 Hz, of bij 9 MHz:

(4 × 10 ) × (9 × 10 ) = 36 × 10
−21
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6. Een antenne met een stralingsweerstand van 75 Ω is aan de ingang trilkring van een
ontvanger gekoppeld via een hoogfrequent transformator met een transformatieverhouding van n = 3,65. De trilkring zelf heeft op de resonantiefrequentie een impedantie
van 1500 Ω. De -3 dB bandBreedte B bedraagt 9 MHz.
Men vraagt de ruisspanning van het geheel te berekenen.
Oplossing:
de antenne stralingsweerstand wordt naar de secundaire van de transformator overgezet
volgens de bekende uitdrukking uit de theorie van de transformatoren:
Z2 = Z1 × n2
= 75 × (3,65)2
= 75 × 13,32
= 1000Ω

Deze impedantie staat parallel met de eigen impedantie van de trilkring, zodat de
resulterende waarde daarvan gelijk is aan het product gedeeld door de som , of:
1000 × 1500
= 600Ω
1000 + 1500
Hiermee stemt bij kamertemperatuur een ruisspanning overeen van:

(4 × 1,38 × 10

− 23

× 293 × 9 × 10 6 × 600
= 0,000009345 V of 9,345 µV

)

1/2

(V )

7. Zoek de algemene uitdrukking van de ruisspanning van een antenne met
stralingsweerstand R Ω in een omgevingstemperatuur van 27°C of 300°K en een
bandBreedte van 10 MHz.
Oplossing:

(

Ueff = 4 × 1,38 × 10 − 23 × 300 × 10 7 × R
= 0,0000004 × R

1/2

)

1/2

(V )

V

= 0,4 × R 1 / 2 µV

Bij een dipool met stralingsweerstand van 75 Ω wordt dit dus met (R)½ = de
vierkantswortel uit 75 = 8,66 Æ 0,4 x 8,66 = 3,5 µV
en bij een gevouwen dipool met R = 300 Ω Æ 0,4 x (300)½ = 0,4 x 17,32 = 7 µV .

Meting van het ruisgetal met een z.g. ruisgenerator (bruikbaar tot 500 MHz).

Het is mogelijk een ruisgetal meting eenvoudig te laten verlopen door een zgn. ruisgenerator
te gebruiken, die doorheen de ingangsweerstand van de te testen schakeling een bekende
ruisstroom stuurt. De ruisgenerator bestaat uit een ruisdiode in serie met een weerstand,
gelijk aan de systeemweerstand, bijvoorbeeld 50 Ω of 75 Ω.
De ruisdiode is een vacuum-diode die in de verzadigingstoestand werkt. In deze toestand
komen alle, door de kathode geëmitteerde
elektronen op de anode terecht.
Dit in
tegenstelling met een diode in de normale toestand, waarbij lang niet alle door de kathode
uitgezonden elektronen de anode bereiken (ruimtelading).
Voor een goede verzadiging is het noodzakelijk dat een dergelijke diode uitgerust is met een
zuivere wolfram- (=tungsteen) kathode. Hierdoor wordt bereikt dat boven een bepaalde
anodespanning de anodestroom niet meer van deze spanning afhangt en constant blijft. Met
andere woorden: veroorzaakt een verdere stijging van de anodespanning geen toename meer
van de anodestroom. De grootte van de anodestroom is nu alleen nog afhankelijk van de
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gloeispanning en door de gloeispanning te regelen kan men dus de anodestroom instellen. De
inwendige weerstand van zo’n verzadigde diode is derhalve theoretisch oneindig groot, in de
praktijk zeer groot.
Iedere vacuum-radiobuis vertoont stroomschommelingen in de anodeketen.
Deze zijn
gesuperponeerd op de in deze keten vloeiende gelijkstroom en worden veroorzaakt door de
altijd aanwezige fluctuaties in de emissie van de kathode. Ook hij een diode loopt er dus,
behalve een anode-gelijkstroom, nog een fluctuerend anodestroompje, een ruis-wisselstroom.
Bij een buis in de verzadigingstoestand is deze ruisstroom maximaal. Voor de anoderuisstroom van een diode in de verzadigingstoestand heeft de natuurkundige Schottky reeds in
1918 de volgende formule afgeleid:
I g2 = 2 × e × I × B

Hierin is:
Ig2 =
e =
I=
B=

kwadraat van de effectieve waarde van de anodestroomfluctuaties.
lading van een elektron = 1,59 x 10-19 C.
anodegelijkstroom van de diode in A.
de beschouwde (-3 dB) bandBreedte in Hz.

Indien bijvoorbeeld I = 5 mA en de bandBreedte B = 10 kHz, dan vindt men door vervanging
van deze waarden na vierkantswortel trekking
Ig =1,26 ×10−19 A

dat is dus toch maar een zeer klein gedeelte van de anodestroom .
Zoals men ziet, hangt de grootte van de ruisstroom alleen af van de door de diode gestuurde
gelijkstroom en de bandBreedte. Aangezien (zoals hierboven reeds opgemerkt) de inwendige
weerstand van de diode als praktisch oneindig te beschouwen is, kan men de diode als een
bron van constante stroom beschouwen. Het is dus een constante stroomgenerator.
De nullastspanning of e.m.k. van de generator bedraagt
er = ir × R met ir = ig
= R × 2×e×I×B

Met gedoofde diode (er=0) houden we dus alleen de eigen ruis van de weerstand R over. Met
ingeschakelde diode komt er er bij en de grootte van er hebben we in de hand door de regeling
van de diode-anodegelijkstroom Ig. We kunnen de weerstand R vervangen door bijvoorbeeld
de stralingsweerstand RA van een antenne of de ingangsweerstand van een ontvanger .
We kunnen dan de ruisgenerator als meetzender gebruiken, waarbij we in plaats van de
(sinusvormige) signaalspanning Eg van een meetzender, een ander soort signaalspanning
toepassen en wel de ruisspanning er.
Sluiten we de ruisgenerator op de te meten ontvanger aan en voeren we nu de anodegelijkstroom zover op door vergroten van de gloeispanning zodat het door de MF-versterker
afgegeven vermogen verdubbeld is, dan geldt voor het ruisgetal dezelfde formule als die van
een signaal-generator methode:
F =

Eg2
4×K× T ×B×R

waarin R = RA, de antenneweerstand of de weerstand van de ingang van het te testen systeem
(zie figuur bladzijde 75).
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Hierin moeten we Eg2 vervangen: er 2 = 2 × e × I × B × R 2 en dit ingevoerd in F geeft:
2 × e × I × B × R2
4×k × T ×B×R
= ±20 × I × R A

F =

We zien onmiddellijk aan deze formule, dat de
bandBreedte van de ontvanger er niet meer in voorkomt.
Met andere woorden: bij toepassing van de ruisgenerator
methode is het niet nodig de bandBreedte van de uit te
meten ontvanger te kennen.
Hoe komen we aan die 20x I x RA? Het ruisvermogen is
volgens de wet van Joule:
Pr = R ×

I g2
4

= 2×e×I×B×
= e×I×B×

R
4

R
2

De ruisfaktor is
Pr
F =
k × T ×B
R
2×k × T
Vervangen we hierin k x T door de waarde k x To bij de
normale kamertemperatuur van 17°C of 290°K:
= e×I×

k × T = 4 × 10 −21 , dan wordt

F = 1,59 × 10 − 19 × I ×

R
2 × 4 × 10 − 21

(1,59 × 10 − 19 C : dit is de lading van een elektron , zoals hiervoor reeds opgemerkt )
R
= 159 × I ×
≈ 20 × I × R
8
Of in decibel:
F = 10 × log10 (20 × I × R )

Hierboven rechts staan enkele voorbeelden van ruisdiode schakelingen.
De schakeling met de ruisdiode K81A van Valvo, levert een spectrum witte ruis af van
20 × k × To over 50 Ω. De diode heeft een rechtstreeks verhit wolfram filament met 2,5 V
gloeidraadspanning en trekt 2,5 A verwarmingsstroom. De 2,5 V spanning kan met een 3 kΩ
potentiometer gereduceerd worden. Ze wordt via ferroxcube spoeltjes (ontkoppeld door
doorvoercondensatoren in een afscherming, dus via een laagdoorlaat filter) toegevoerd naar
de diode-gloeidraad. De anodespanning daarvan hoeft niet gestabiliseerd te worden en mag
liggen tussen 80 V en 150 V, hoogstens 200 V. De eigen zelfinductie van de gloeidraden
wordt geneutraliseerd door tweemaal drie schijfcondensatoren van 1 nF. Een coaxiale uitgang
met coaxiale kabel naar de te testen ontvangeringang is voorzien.
De testprocedure is eenvoudig. Met de ruisgenerator nog niet ingeschakeld, maar zijn uitgang
wel verbonden met de ingangsklemmen van de ontvanger of (bijvoorbeeld middenfrequent-)
versterker, en een 3 dB verzwakker aan de uitgang van het te testen systeem overbrugd,
noteert men de ruis op de hoogfrequent V-meter aan de uitgang van de ontvanger. Daarna
schakelt men de 3 dB verzwakker in, alsook de ruisgenerator, en men vergroot de diode
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ruisstroom tot de V-meter dezelfde aflezing geeft als de vorige. Het uitgang ruisvermogen van
de ontvanger onder test is verdubbeld ( 3 db =

2 = 1,41 − voudige , hetgeen betekent dat het

vermogen dat afgeleverd werd door de ruisgenerator gelijk is aan het ruisvermogen van de
ontvanger zelf. Het ruisgetal kan dan afgelezen worden op de geijkte meter van de
ruisgenerator. Deze kan geijkt zijn in k x To-waarden .

Nabeschouwing:

a) Wanneer het er op aankomt ruismetingen uit te voeren, dan kan men ook de aanduiding
dBrn gebruiken. De afkorting rn betekent “reference noise”, of referentie ruisniveau of
storingsniveau.
Het vermogen waarnaar hier gerefereerd wordt, bedraagt gewoonlijk slechts 1 pW25 (pico
is 10-12 )
Een veel gebruikte definitie is: 0 dBrn = -90 dBm
Wanneer de ruis doorheen een zogenaamd C-filter gejaagd wordt, dan duidt men dit aan
in de definitie: 0 dBrnC = -90 dBmC
b) In verband met afstemmers of tuners heeft
men het begrip dBf ingevoerd, waarbij als
referentie de “femtoW” genomen werd. Een
femtoW (fW) is gelijk aan 10-15 W, en wordt
–bijvoorbeeldgebruikt
bij
antennemetingen
met
parabolische
antennes op verafgelegen sterrenstelsels of
galaxies. Bij deze metingen, of bij tuners,
vangt de antenne vaak slechts enkel µV op.
1
µV
over
een
75
Ω
weerstand
vertegenwoordigt slechts 1,33 × 10 −14 W en
1 µV over 300 Ω slechts 0,33 × 10 −14 W . Dit
zijn kleine vermogens.
Bekijken we als voorbeeld een 75 Ω dipool,
waarop een 5 µV signaalspanning valt.
Welke gevoeligheid in dBf voor een tuner of
kanaalkiezer met 75 Ω ingang van een
ontvanger, betekent dit dat, in de
veronderstelling dat de antenne vlakbij is en
–bijvoorbeeld- voor de ontvangst van FM,
bovenop een kast ligt zodat er op de korte voedingslijn geen verliezen optreden.
 5 × 1,33 × 10 −14 

dbf = 10 × log10 
−15


10


= 10 × log10 (66,5)
= 18,2 dbf

Tuners moeten een goede signaal/ruis-verhouding bezitten, typisch 50 dB, zodat kleine
signalen zoals 18,2 dBf nog boven ruis en storingen, die bijna even groot kunnen zijn,
uitkomen .
c) Met behulp van een PC kan men ruis onderzoeken met de zogenaamde DFT “= discrete
Fourier Transform”. Hierover kan men programma’s downloaden van het internet.
25

p = pico = 10-12
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Verband tussen de decibel, de phoon en de barye .
Bekijken we tenslotte enkele begrippen uit de
akoestiek of geluidsleer.
In de akoestiek toont men aan dat er een
eenvoudig
verband
bestaat
tussen
de
geluidsdruk “p“ in een punt van de ruimte en de
snelheid “v” van de deeltjes in dat punt.
p
de
akoestische
impedantie
Z = wordt
v
genoemd. De geluidsdruk p wordt uitgedrukt in
Newton per vierkante meter (N/m2) of een
duizendste of een miljoenste daarvan. In de
geluidsleer of in de trillingsleer neemt men vaak
2 × 10 −5 als referentie van geluidsdrukken,
omdat deze waarde de laagste geluidsdruk is die
bij een frequentie van 1000 Hz nog goed kan
waargenomen worden door een jonge persoon.
Als hoogst verdraagbare druk neemt men

meestal 105 N / m2 aan.
Uitgestraalde akoestische vermogens liggen in
het bereik tussen 10 −9 en 105 W. De bovenste
figuur op blz 76 geeft een voorbeeld van de
geluidsdruk in functie van de tijd.
Het menselijk oor is niet even gevoelig voor alle
frequenties in het hoorbaar gebied. Zo kan een toon van 400 Hz en een toon van 1000 Hz,
alhoewel ze dezelfde geluidssterkte bezitten, toch een verschillend effect veroorzaken op het
oor, dat beiden anders aanvoelt. Men verklaart dit verschijnsel door een ‘gewicht‘ toe te
kennen aan de verschillende frequenties, waarbij aan een frequentie van 1050 Hz het gewicht
‘1‘ wordt toegekend, omdat het oor voor deze frequentie het gevoeligst is, zoals blijkt uit de
grafiek bovenaan deze bladzijde.
In de grafiek daaronder is aangegeven dat zowel naar de hoorbaarheidsgrens verwezen wordt
bij die frequentie van 1050 Hz, als naar de pijngrens voor het oor. De 1050 Hz wordt voor de
eenvoud steeds afgerond tot 1000 Hz, een zuivere toon zonder harmonischen.
De
hoorbaarheidsdrempel bij 1000 Hz komt overeen met een geluidsdruk van 0,0002 dynes (de
dyne is de eenheid van kracht) per vierkante centimeter. Dit zijn nog eenheden uit het cgsstelsel26, toen het mks-stelsel27 nog niet was ingevoerd.
De dyne per vierkante centimeter wordt de “barye” genoemd of de microbar. Een bar is dus
1 kg
een miljoen maal groter dan een barye. 1 bar =
cm2
De onderste krommen in de afbeeldingen op blz 76 illustreren de wet van Fletchner. Die zegt
dat de akoestische gevoeligheid van ons oor varieert met de logaritme van de akoestische
druk.

26

CGS-stelsel: voluit centimeter-gram-seconde-stelsel, eenhedenstelsel voor natuurkundige
eenheden. Is nu in onbruik geraakt
27
MKS-stelsel: voluit meter-kilogram-seconde-stelsel, vervangt het CGS-stelsel.
Het is
gebaseerd op het SI-stelsel.
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In akoestische toepassingen meet men drukveranderingen met transducers of omzetters (bv.
piëzo-elektrische), alhoewel men ook de voortplantingssnelheid van luchtdeeltjes kan meten.
Men kan een tabel maken van analoge of overeenkomende grootheden uit de akoestiek en de
elektriciteit:
Akoestisch

Z=

p
(408 N.sec/m3 in de vrije lucht)
u

Elektrisch

Z=

U
(377 ohm in de vrije lucht)
I

P =

U2
= U×I
Z

(N/m2)/(m/sec)
u = akoestische snelheid

I=

p2
= p × u (impulswet)
Z

I = intensiteit in W/m2

Geluidsterkte kan op verschillende manieren worden weergegeven:
o als geluidsvermogen P of W in Watt;
o als geluidsintensiteit I in W/m2 ;
o als geluidsdruk p of Pa: dit laatste is de druk in Pascal.
1 Pa = 1 N / m2 = 10 µbar , dus 1 bar = 100000 Pa = 100000 N / m2
Een normaal sprekende mens produceert op 1 meter afstand een drukgolf van 0,02 Pa. Een
gezonde mens kan een toon van 1000 Hz bij een geluidsdruk van 1/10000 Pa (= 14 dB)
nog waarnemen, maar een toon van 50 Hz is bij dezelfde geluidsdruk niet meer hoorbaar. De
Pascal waardeschaal begint bij een minimum van 0,00002 Pa = 20 mPa = 0 dB en eindigt bij
de pijngrens 200 Pa of 140 dB.
De pijndrempel Imax = 1 W / m2 , p max = 20 N / m2 = 200 µbar
De normaal gesproken stem brengt een geluidsduk voort van 1 µbar, overeenstemmend met
een intensiteit van 25 µW / m2 .
I
Men noemt geluidsintensiteitsniveau L = 10 × log10  1
 I2
geluidsdruk-niveau genoemd.


p
 ≈ 20 × log10  1

 p2


 ; dit laatste wordt ook


Het nuttig rendement van een microfoon wordt uitgedrukt in V/barye en door de verhouding
u/p die de e.m.k. voorstelt die in de microfoon opgewekt wordt door de akoestische druk op
het membraan. Als referentiedruk p kiest men dikwijls de sensatie van 2 × 10 −4 barye op
1000 Hz, dit is de geluidsdruk van een in volkomen stilte nog hoorbaar gefluister.
Het oor heeft een logaritmische of exponentiële karakteristiek, die het beschermt tegen doof
worden, door snelle en geweldige drukveranderingen.
Tegenwoordig kan men het
geluidsniveau ook aangeven in “phoon”. De phoon is een aantal decibel boven een bepaalde
drempelwaarde, die aangeduid wordt door ‘0 phoon‘ en vastgelegd werd te Parijs in juni
1937.
0 (nul) phoon werd gelijkgesteld aan een intensiteit van 10 −16 W per vierkante centimeter,
overeenkomend met een geluidsdruk van 0,0002 dyne per vierkante centimeter. In de
volgende tabel zijn enkele waarden vermeld van geluidsdruk en snelheid van de luchtdeeltjes
die het oor treffen, voor enkele geluidsniveaus van 0 tot 120 phoon. De phoon is
oorspronkelijk in Duitsland bepaald geweest als de eenheid van geruis en was uitgedrukt in
dynes per vierkante centimeter. Een geluid van 60 phoon brengt dezelfde fysiologische druk
voort als een toon van 1000 Hz, die een niveau van (-)60 dB heeft onder de oorspronkelijke
akoestische druk.

Decibel en toepassingen

-78/86-

Niveau
(phoon)
0
20
40
60
80
100
120

Geluidsdruk
(dyne/cm²)
0,0002
0,002
0,02
0,2
2
20
200

Luchtsnelheid
0,05 micron.sek.
0,5 micron.sek.
5 micron.sek.
50 micron.sek.
0,05 cm/sek
0,5 cm/sek
5 cm/sek

Intensiteit
W/cm²
10-16
10-14
10-12
10-10
10-8
10-6
10-4

De waarden in de vierde kolom zijn gelijk aan het product van deze in de tweede en derde
kolom, omgerekend naar de juiste eenheden.
Een vermogen is inderdaad gelijk aan het
product van de kracht met de afgelegde weg per tijdseenheid, onder de invloed van die kracht.
Bovendien geldt: 1 kgm / sec = 9,81 W .
1 g = 981 dynes. Dan is bijvoorbeeld het product van 0,0002 dynes, met 0,05 micron/sek
00020
× 0,05 × 10 − 6 m / sec
gelijk aan
9,81 × 1000
Een geluidsintensiteit van 130 phoon komt overeen met de pijngrens.

Appendix : Eenvoudige hoogfrequent (eventueel ook L.F.) W-meter .
De afgebeelde schakeling heeft twee bereiken:
o Laag: 0-4 W en
o Hoog: 0-80 W,
kiesbaar met een tuimelschakelaar.
Het enige kritisch onderdeel is R1, die bestaat
uit 36 koolweerstanden van 470 Ω, 2 W in twee
groepjes van 18 in parallel geschakelde
weerstanden. De twee groepen staan in serie,
met een midden aftakking. Het geheel vormt
een 72 W, 52 Ω afsluitweerstand. De weerstand
R2 is gesoldeerd naar het midden van de groep.
Wanneer men een geschikte koolpotentiometer
zou hebben, met voldoende grote dissipatie, zou
men hem eventueel ook voor dit doel kunnen
gebruiken. Indien hij een logaritmische schaal
zou hebben, zou die er kunnen uitzien zoals in
de figuur rechts voorgesteld is. De meter zelf
heeft ook een niet-lineaire kwadratische schaal
en kan geijkt worden met een commerciële Wmeter, bijvoorbeeld een Bird. De 1N21-B wordt
als gelijkrichtingsdiode gebruikt, wegens haar
uitstekende eigenschappen op hoogfrequent
gebied. De condensator is rechtstreeks over de
meter gesoldeerd om hoogfrequent, dat dit analoog instrument zou kunnen beschadigen, er
van weg te houden .
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Tot slot : Nog meer dB’s :
Andere typen decibels, afhankelijk van het gekozen referentieniveau.

a)

Bij studio-apparatuur wordt soms gesproken over dBu en dBV. De dBV heeft als
referentiewaarde 1 V (20 × log10 (1) = 0 dB ) . De dBu is een afkorting van dB unloaded of
unterminated (onbelast met 0,775 Veff. over een willekeurige impedantie).
Hiermee wordt een waarde aangegeven ten opzichte van van 1 mW
afsluitweerstand van 600 Ω, resulterend in een signaalspanning van

over een

E = P × R = 0,001 × 600 = 0,6 = 0,7745967 V = 774,5967 mV

Om dBV naar dBu om te zetten, zal men er 2,2 dB bijtellen.
b)

De Bar is de eenheid van druk, ook vaak gebruikt in de nieuwsberichten in televisie- en
radio, wanneer de weervoorspeller spreekt over de luchtdruk. 1 Bar = 105 N/m = 105 Pa.
Soms zie je bij de gegevens van een microfoon staan “gevoeligheid -20dB”. Wat wil dat
dan zeggen? -20dB is een spanningsverhouding van 10 x zwakker. Aangezien de waarde
van 1V/µBar voor microfoons op 0dB is gesteld, is de gevoeligheid van deze microfoon
0.1V/µBar ofwel 100 mV/µBar.

c)

Een veelgebruikte eenheid in de audio is de dBVu. Vu betekent “Volume Unit” en is een
term die via radio-techniek (100% modulatie van de draaggolf was 0 Vu), via de
bandrecorder (0 Vu was de aanbevolen maximale uitsturing van de magneetband) in
mengpanelen e.d. is terecht gekomen. Een Vu -meter meet de gemiddelde waarde van
de spanning over een korte tijd. Meet dus niet de pieken. Sommige Led-Vu meters
hebben een “peak hold” funktie die de hoogste waarden even langer laat zien.
Verhoudingen in Vu waarden kun je dus met dBVu aangeven.

d)

dB(A), dB(B), dB(C). Het menselijk gehoor is niet voor alle frequenties even gevoelig.
Vooral in het middengebied waar de spraakklanken zitten tussen 1 kHz en 4 kHz, zijn
onze oren veel gevoeliger dan voor het hoger of het lager spectrum. Daarom is er een
‘gewogen’ kromme
in geluidsapparatuur ingebouwd, die daarmee rekening houdt.
Gewogen betekent gefilterd met een speciaal filter dat corrigeert voor het menselijk
gehoor. Meetwaarden die gebruikmaken van die correctie worden aangegeven als dB(A)
(van: dB Adjusted), ofwel dBspl (Sound Pressure Level). De dB(A) heeft als referentie het
nog net hoorbaar geluidsniveau. Als referentiedruk gebruikt men 20 micropascal .
De dB(A) is niet te verwarren met de dBa. Dit is het gewogen absoluut ruisvermogen,
waarbij het referentieniveau 0 dBa gelijk is aan 3,16 pW.
Daarmee zijn we er nog niet. De gevoeligheid van de oren varieert namelijk ook nog met
het volume. Hoe harder het geluid, hoe minder de afhankelijkheid van de toonhoogte. Met
andere woorden, als het geluid zacht is, horen we de bassen en hoge tonen in verhouding
zachter dan als het geluid harder wordt weergegeven. Vandaar de “loudness” knop op
een HiFi-versterker. Daarom zijn er twee krommen voor audiometingen: dB(B), voor
middelmatig hard geluid en dB(C), voor hard geluid. Geluidsmeters en geluidsversterkers
zijn daarom uitgerust met een filter, waarvan de (uitgangsspanning in functie van de
frequentie) -weergavekromme, gelijkt op de weergavekromme van het menselijk oor. Via
dit “gewogen“ filter wordt de geluidsdruk in dBA weergegeven. Een ideale weergave van
de oorkarakteristiek (“luidheid”- gevoeligheid genoemd) is dit echter nog niet 100%.
Eenvoudig uitgedrukt, is het gewogen filter in een geluidsniveau-meter, minder gevoelig
voor hogere en lagere tonen buiten het 1 kHz tot 4 kHz -gebied. De schaal is geijkt in
dBA. De C-schaal van de dB(C) is praktisch lineair over verschillende octaven, en wordt
gebruikt voor metingen van hoge geluidsniveaus. De zelden gebruikte B-gewogen-schaal
van de dB(B) ligt tussen deze van A en C.
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e)

Er is nog een andere dBc die niet mag verward worden met dB(C), omdat de c daar staat
voor “carrier” of draaggolf. De dBc is een vorm met als referentie het draaggolf
vermogen. Hiermee kan bv. het onderdrukken van de draaggolf met zoveel dBc ten
opzichte van de zijbanden worden aangegeven in een enkelzijband systeem (SSB).
De decibel ten opzichte van het vermogen van de draaggolf (carrier), dBc of dB(C)
betekent ook wel: decibel gewogen met een C-filter.

f)

dBf. Eigenlijk is dat dB(fW). Het referentieniveau is 1 femtoW (10-15 W).

g)

dBFS. Decibel full scale, Het referentieniveau is de volle schaaluitslag van het
meetinstrument in kwestie. Ook gebruikt in digitale audio, waarbij gesampled wordt
(steekproeven genomen) aan een ritme van bv. 192000 per sek.

h)

dBi. Werd hiervoor reeds besproken: Antenneversterking in dB ten opzîchte van een
isotrope straler in de vrije ruimte met een versterking van 0 dB.

i)

dBk. Decibel met als referentieniveau 1 kiloW.

j)

dBm. Hiervoor reeds vermeld. Decibel met als referentieniveau 1 mW, Als deze waarde
bovendien wordt gemeten over een impedantie van 600 Ω, spreken we over de dBu
waarde.(zie a) hierboven) Bij radioapparatuur wordt doorgaans een impedantie van 50
ohm aangenomen.

k)

dBmV. Decibel met als referentieniveau 1 mV over 75 Ω. Dit referentieniveau komt
overeen met een vermogen van 13,33333333 nW uit ( P =

l)

E2
).
R

dBm0 (m nul). Vermogen in dBm ten opzichte van een “zero transmission level point”.
(0TLP), een waarde waarbij de signaalsterkte nul dBm geacht wordt te zijn.

m) dBµV. Decîbel met als referentieniveau 1 µV.
n)

dBr. Relatieve vermogensverhouding uitgedrukt in dB. Er moet worden opgegeven wat
het referentieniveau is.

o)

dBrn. Decibel ten opzichte van referentieruis. Het gewogen (met weegfilter) ruisvermogen
in dB wordt ten opzichte van 1 pW genomen. Dan is 0 dBrn = -90 dBm. De
weegmethode moet worden aangegeven, bijvoorbeeld:
o dBrnC (C-bericht)
o dBrnC0 (C-bericht t.o.v. 0TLP)
o dBrn (f1 - f2) (vlak ruisvermogen in dBrn tussen de frequenties f1 en f2)
o dBrn(144 MHz)

p)

dBspL. Logaritmische eenheid voor de geluidsintensiteit, berekend uit de geluidsdruk
(sound pressure level). Referentieniveau: 20 µPa (20 microPascal). Dit is het niveau van
het zwakste geluid dat de mens nog kan horen .
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Willy Acke, ON4AW.
Willy Acke, ON4AW, een “Old Timer”, werd geboren in de tijd dat er
enkel maar ON4-calls met slechts 2 letters achteraan bestonden
Willy is burgerlijk ingenieur, van de Rijksuniversiteit te Gent,
wiskundig ingenieur van de K.U.L ,kandidaat in de wiskunde van de
V.U.B. Hij is ook industrieel ingenieur in de elektronica en technisch
ingenieur
elektro-mecanicien
(=
sterkstroom
+metaalen
machinebouw)
Hij studeerde Rechten aan het UFSIA te Antwerpen en in de
Universiteitsstraat nr 4 en nr 8 te Gent. Hij verwierf ook het diploma
van licenciaat in de Internationale Politiek aan RUCA en UIA te Antwerpen.
Hij was 7 jaren lang ononderbroken secretaris van het Genootschap Electronica van de
KVIV en werkte in drie fabrieken : Barco in Kortrijk, Philips in Nederland en Electrofal te
Wilrijk.
Parallel met zijn werken in de industrie gaf hij les aan studenten technisch en industrieel
ingenieur aan hogescholen te Gent, Hasselt, Mol, Aalst, Leuven.
Zijn hobby’s zijn: reizen, schilderen, pianospelen en Spaanse lectuur. Vooral ook zelfbouw van
TX en RX en antennes.
Tot zover dit beknopt curriculum Vitae van Willy Acke, ON4AW.
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